.'

'■ ’ ■ '
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"Drauras** atstovauja orraaisusMl
katalikų minti, remia nuoSlrdilal katallkllkas draugijas, sųjungaa para
pijas Ir lietuvių kolonijas. “Draugatf*
džiaugiasi didele katalikų parama Is
aorl. kad toliau pasilaikytų tie prie
tellikl latismal

Katalikai putullonyi trorl kilau **davlnj. — Įneitl Į SrirnynM lr Į rl-

■nomen* Kristau* mokslą atnaujinti
fanonli) dvasia. Jtoaua SlrdlM vts*patavlmas milijonų llrdysa — tai musų
ulduotla “DrtujM" padto Jums tų
apaitaiavlmo
darbų atlikti.
Ultat,
■kaitykite lr platinkite “Draus*.”
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36 A COPY
“Draugas,” £334 So. Oakfey Avenue.
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40,000 KLAUSĖS ŠVEN
TOJO TĖVO MIŠIŲ

UJ*

VOKIETIJOS BANKOS PREZIDENTAS
KOMA, gr. 6 (suvėlinta). —;
PUOLA SANTARVE
Praeitą sekmadienį ryte Sv.'

.GOJĘ
Pra

kaltu
iystčje

36 A COPY
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ŽINIOS IS LIETUVOS

MO

“DARBININKAS” BYLĄ

/

LAIMĖJO

Petro Bazilikoj Šventasis Tė
AVheaton. u Page apskri-'
vas Pijus XI eelebravo šv. Mi
ty, baigės bjfla Preston’ui už
šias susirinkus virš 40,000 ti
stenografės JK. Johnston nu- į
kinčiųjų.
žudymą. Priliekę teisėjai at| Popiety Šventasis Tėvas au rado jį kalbi ir pasiųlė teisėĮdiencijon priėmė Romos pa- jui jį nubaukti mirtimi.
MANDŽIŪRIJOS VALDŽIA IŠSPREN- Į rupijų kunigus ir katalikų vei- Gruodžio 11 d. teisėjas klauDLJS TAIKINTIS SU SOVIETU VAI ,rxziA kin>° direktorius* J1? visiJ Prie' sys argumentų už bylos paka* •
; šaky buvo kardinolas vikaras, rtojimą. Tą ’dieną tad teisėi jas paskelbę galutiną ištarAPLEIDŽIĄS PREZIDEN • I
BANKOS PREZIDENTAS
INDĖNAS KUNIGAS
mę.
‘ j

PASLAPTINGAS NU
ŽUDYMAS

Lapkr. 4 d. Nemuno ir Ne
Lapkr. 4 d. Kauno apygar
ries santakoje rastas galvą
dos teismas nagrinėjo apelia
peršautas Marviankos gyven
cinę “Darbininko” redakto
tojas St. Suchockis, 21 metą
riaus p. Jočio bylą. Mat, 1928
amžiaus. Pil. Suchockis seniau
m. gegužės 27 d. po to, kai'
vienoj komunistų byloj buvo
.buvo iškelta lašinių byla, “Da
j nuteistas 7 metus kalėti, bet
rbininke” pasirodė straipsnis,
kaip nepilnametis gavo bauskuriame tarp kitko buvo pa
mės sutrumpinimą ir po amsakyta, kad “Draugelio ir Mi
i nestijos buvo paleistas. Tėvas
kšio bylos įrodo, kad pas mus
30 pasakoja, kad įsejęs iš kaPRIEŠ SANTARVĘ
TO VIETĄ
FIDŽI SALOSE
įrgi einama prie panašaus 1 ....
.
,
, °
Įėjimo, sūnūs įs komunistų paMažina
cijos skaičių
bolsevikų teisingumo.”’ \ ais- .,
. .
x.,
» ,
BERLYNAS, gr. 7. — VoTOKYO, gr. 7. — Iš Kini. .*
.......... sitrauke. Is tikro nužudymasNew Jersey valstybės sena- , .
CĄAYAGT, Piji salos, Okea-!
įžiūrėjo
...
. ,
. ,
kietijos valdžią begalo supur- jos sostinės Nankingo prane- nija. — Fiji (Fidži) salose Miesto al< nnonų tarybos |orįus E<jge paskirtas amba- tvbes gvnejas .. tame
.
...
.
vra
tai bus .jo buvusių. draus*
mūsų teismo
teismo įžeidimą
įžeidimą ir
ir papaitotna fnisvrln
. •
musų
,
. .
, ,
-r. • **
»
« valstybės bankos preziden- ša, kad Kinijos valdžios tary- lį^nt<(jydWėja. Sa finansinis
atetas, taisyto- 8„dorium Prancijai. Valstybės .
. j .. „ m,raultti OT - komunistų darbas. Pneį
.ųmatą išlaidų gubernatorįus tad į j0 vjrtą
p
------*— '•komunistai
------- - --------to Schacht staigus pakilimas bos prezidentas gen. Chiang joge gyVena nemažas skaičius mas
kelerius
metus
nuatsakomybėn. 1928 m. rugpiūmažinimui
išdbrendė
smnažinprieš Youngo planą.
1 Kai-shek išsprendęs
senatan paskvre via atvaizduo- v
,
,
1 . - zude pil. Aleksą, kai sis įs
indėnų. Tarpe pastarųjų dar. „ cio 27 d. antros nuovados tai- pasitraukė.
.x , .
,,,, xT- ,,
ibuojasi ju tautos kunigas Lu- ! ^os^gaisrininkų skaii*.
1 jamą
— D
n Baird> Jr
T_ > turtingQ
Bankos prezidentas valdžiai užimamą vietą.
‘M. L.’’ *
kos teisėjas “Darbininko” re
I
,,
cnj.
čių.
Tuo
budu
badu
busią
būsiu
sutaupym(
,
džio
,
1;
js
s
PoTY
Camden>
M
N
j
T
jdavė raštą (memorandumą),; Kol-kas ta žinia nepatvirti- rkhur.
daktorių p. Jocį nubaudė 7
ta arti 4 milionai dolerių, kas
kuriam pažymi, kad tuomi n^a
KINEMATOGRAFŲ NU
Kun. Lurkhur su tėvais į
paroms arešto. Nepatenkintas
reikalinga
kitiems
miesto
deYoungo planu santarvės valsKRYPIMAI
VARE NEPRIIMTAS
i Fiji salas atvyko kūdikiu būsprendimu p. Jočys jiadavė
parlamentams.
SENATAN
tybės
darbuojasi Vokietiją: ATRASTAS PRAPUOLU- (damas. Buvo leidžiamas į meKauno apygardos teismui aK. V. C. Vyr. Valdyba Po
tiesiog sutrypti. Tad jis rei- s,0 LAKŪNO LAVONAS jtodistų mokyklą, Suwa. Grei,
Nuo
bombos
sprogimo
WASHING
t6n, gr. 7. — peliacijos skundą. Apygardos nui Piliečiui Apsaugos Depa
kalauja to plano nepripažinti.
---- ;------!įaį jjs te^įaus persikėlė į Kateismas p. Jocį išteisino.
24 sužeista
rtamento Direktoriui parašė
CLEVELAND, O., gr. 6.— taliku Brolių mokyklą. Mirus' mlTT '
kvt I ennsylvanijos valstybės piValdžia nežino kas veikti.
“
M.
L.
”
prašymą, prisiųsdama K. V.
Bankos prezidento pusėje sto-fKelias dienas keliolika oriai- tėvams priėmė katalikybę ir' , ? , -®“U. p™1 T
‘ liečiai 192d m* federaliu seC. Konferencijos nutarimą su
vi pramoninkai ir pirkliai.
, vių ieškojo pražuvusio pastos , pasirodė nepaprastai dievotu.
’ .,.
,
išrinko \\. S. A are,
PLĖŠIKAI
SU
KAUKĖMIS
•lakūno Nelsono, kurs praei-'Paskiau reiškė noro būti ku,r^blikon*- Už * ™tąj<otvarkyti kino reklamas ir fil
, tą pirmadieni iš BellefonteJ nigu. Teologijos kursą baigė
^asmenys T°j° W’ B* Wlls°n’ demokra‘ IŠPLĖŠĖ ŽYDŲ BANKĄ mų padorumą, taip pat turė
KINIJA SU MASKVA
ti galvoje nepilnamečius kij Pa., skrido į Clevelandą, O.,, Indijoj, gryžo į Fiji ir čia v .
taS‘
TAIKOSI
VUb- Laemabografų lankytojas, 4 par*
-------- ’tšWntim§'Tmnign.'
•} Kad* Vw^3937 uu -mtoj
krautuvės apgriautos.
(
senatan su įgaliavimu, sena kšnių miestely 2 kaukėmis vei- sitaikomą šlykščią reklamą,
MUKDENAS, Mandžiūrija,
Pagaliau l«kf™o lavoną iri Aštuoneri metai jis čia datas jo nepripažino. Susekta, dus prisidengę plėšikai išplė- nepadorias filmas, dažnai įVegr. 7. — Pirmiau pranešta, sudaužytų orlaivį atrado vie- rbu0’as' Tarp lndim|
“I>ie Viršininkas' nusiskundžia
IS
5(X) katalikų Jie gvvena iš-f
---------- ------------ kad j° išlinkimui panaudota šė žydų liaudies banką. Plėši- darnus į sceną nevykusius dikad Mandžiūrijos valdžia at
nas medžiotojas. Nelaimė įvy sisklaide no salas.
' Chicagos policijos viršinin- 735 000 dol. išlaidų, be to, bū- kai buvo-toki drąsūs, kad įsi- vertismentus administracijos
metė pasirašytą Nikolsk-Usko arti Chagrin Falls, 0., takas per spaudą nusiskundžia,
ga]yjj£S suktybių.
į veržę į banką, įsakė tarnauto- organai tuojau turėtų atkreisuriiske protokolą, kuriuom
rpkalny.
Indėnai į Fiji salas atve- kad šiandie miestas turi per-. v#kM,
antrukart.jan)s iskeiti Tankas a^tyn ir 'pti neikiamų tvarkos dėmesį. ,
einant nustatyti taikos dery
žti
dirbti
cukraus
nendrių
lanmažą
policijos
skaičių.
Gi
jei
‘M. L.’?
jam didžiuma balsų atsakė kol vienas plėšikų, saugojo
boms vesti pagrindai.
kuose. Šiandie jų didžiuma vi- aldermonų taryba ir šį skai- įvietą. Dabar į jo vietą nori tarnautojus, antras — atsida5 ASMENYS ŽUVO
Dabar paskelbta, kad ta pa- j
čių ims mažinti, jis įspėja gySPROGIME
rtę savitais ūkininkais.
patekti demokratas Wilson. ręs banko spintą pagrobė 10, i NUBAUDĖ TEISMAS KO
ti valdžia pripažinusi proto-'
ventojus prieS vieokiae nelai- gen(>tag jr jo rjnkinnĮ Wso
p|..jkai gan(,omi
MUNISTĄ IR KITUS
kolą ir apie tai pranešta Ma
PITTSBURGH, Pa., gr. 7. VOKIEČIAI KATALIKAI mes.
‘M. L.
skvai.
PIKTADARIUS UŽ ŽMO
tumą patikrina.
— Priemiesčio Munhall pašDARBININKAI
GRYŽO
Einant protokolu, Rytiniam
GAUS NUŽUDYMĄ
tos bute pusiaudieniu įvyko
Viešiems darbams
IŠ
ROMOS
geležinkeliui grąžinamas Mas
NAUJI ĮSTATYMAI
j
-------------UGANDOJ KATALIKŲ
didelis besisunkiaučio gazo
Praneša, ateinančiais metais
________
' Panevėžio apygardos teiskvos pašalintas sovietų vald
MISIJAI NUOSTOLIAI
sprogimas.
BERLYNAS (per paštą). viešiems darbams Chicagoj
žios prezidentas. Tai svar
Respublikos prezidentas jau nias’ išnagrinėję?, 4 žmogžud5 žmonės žuvo ir 25 sužei- — Vokiečių Katalikų Darbi- būsią išleista 104 milionai do
biausioji Maskvos sąlyga.
ARUA, Uganda, Afrika. — pasirašė naują žemės refor- ži^ ty1*’ kurios vienas dalysta. Paštos vidus apgriautas, ninku Unijos nariai, kurie ė- lerių.
įMovo katalikų misijos kuni- mos įstatymo pakeitimą, ku-,v*s buvo Lincas Latvėnas, ži
------------------^niė dalyvumo Šventojo Tėvo
NENORI TOLIAUS VEIKTI
gas misionierius turi didelius rįuo 4varų savininkams žemės nomas komunistas, už nužudyUŽ ŠUNŲ NUODIJIMĄ ' jubiliejinėj maldininkijoj, grv
4 vyrai žuvo
TOLIMŲJŲ RYTŲ
nuostolius. Vieną naktį į dar- norma padidinama iš 80 į 150
B* Pavilionienės, visus
žo iš Amžinojo Miesto. Reis- Vakar keturi ehicagiečiai
KLAUSIMU
žinę įsigavo leopardas ir iš- hektarų. Be to, jau peržiūri,nubaudė
mety sunki^3’l
ST. PAUL, Minn., gr. 7. —' kia daug džiaugsmo, kad jie- i važiavo automobiliu namo iš
žudė
45
ožkas.
Tos
rūšies
įvyprezidento
rinkimų
taisykles,
darbl
l
kalėjimo.
Gi V. Latvėaprezidento rinkimų taisyaies,
WASHINGTON, gr. 6. — Suimtas F. L. Gunn, kaltina- nis teko ten pamatyti Bažny- medžioklės. Morton Grove au-*.
’ ‘ * "ytų Afrikoj
pa- p^gai
1>agal kurias
knriaR bus
bns renkamas
rPT1kamas nas už žmogžudystę
n °.l dažnai
amai pa
.
v nubaustas
Valstybės departamentas ga mas 70 šunų ištiuodijime. Šūkčios Galvą ir apturėti laimi- tomobiliu sudaužė ‘ traukinis.' ?ai
sitaiko *
•
• savo namiškiams, vigi ŽUVo.
Sltaik0
nau*)as P^zidentas. Pagal da- 12 met? kalctl lr uz koma™ssau ir
vo Kinijos atsakymą. Kinija imtas sakosi, jis ties savo ga- 1 nimų
Moyo misija įkurta 1917 m. bar veikiančią konstitucija ^inį veikimą dar 4 metus priyra palinkusi taikingai sugy radžium kai-kada nuodų pa-1 Šventasis Tėvas audiencijos
‘M. L.
Yra 3,765 katalikai. Plotus a- prezidentą rinks ne arimas, d^3°*
venti su Rusija. Pažymi, kad dėdavęs žiurkių išnaikinimui, laiku į juos kalbėjo vokiškai.
Persikčlč Į naują būtą
ji neatlieka jokių puolimų, tik Tai viskas. Jis pats išlaiko i
AYaukegane mieste pastaty pgyvena “madi” padermė, kaįp geniau, bet ypatingi tau
DAUGIAU IŠLAIDŲ
kurios du vadu katalikybėn įos atstOvai.
“
M.
L.
”
,
porą
sūnų.
gina savo nepriklausomybę.
PORTUGALIJOS ATSTO tas būtas — City Hali. Mies
PROHIBICIJAI
atversta. Padermė skaito 29,-‘
Gavęs tos rūšies notą, val
to valdyba į tuos naujus ofi
VAS VATIKANUI
000 žmonių.
'
IŠVOGĖ VISUS GRŪDUS
stybės departamentas suignoATSTOVAI PAKEISTI
sus jau persikėlė.
WASHTNGTON, gr. 7. -*
Misija
priguli
Ekvatorinio
LTSBONA (per paštą). —
ravo sovietų valdžios atsaky
VIETOMIS
Pakraščių sargybos komendaNilo prefektūrai. MisioniePortugalijos valdžia pasiuntė
\ aižgai, Panevėžio apskr. 'ntas (viršininkas) admir. Bilmą ir tą įvykį kokiam laikui
BANGŽUVES ŽUDYS
riauja
Voronos
misionieriai.
Šio kaimo ūkininkei Rajuntie- jar(j metiniam pranešime nuAYASHINGTON, gr. 7. — savo atstovą Vatikanui ir tuo
“uždarė.”
)
ELEKTRA
Prezidentas Hoover pakeitė būdu su Šventuoju Sostu at
nei Visų Šventų naktį nežino- roao, kad svaigalų šmugelio
DAVĖ
IR
ATSIĖMĖ
vietomis septynis diplomati naujinti diplomatiniai santi LONDONAS, gr. 7. — No
mi vngAS išplėšė klėtį ir išvo- vjmo sumažinimui yra reika23 ŽUVO AUDROJE
LONDONAS, gr. 7. — To nius atstovus pietinėj ir cen- kiai.
rvegai bangžuvių gaudytojai
JOLIET, III., gr. 7. — Dir- ge ten supiltus javus. Nepali- Hnga daugiau pinigų, laivų iti
Atstovu yra uolus katalikas išgalvojo naują priemonę tų ksnių liga sergąs automobi-ik° ir sėmenų, miltų ir maišų, sargybai vyrų.
mis dienomis audra ir vėsula tralinėj Amerikoj.
V.n~ 11.«« AVeyer tomis .Torai
■■ ■
■'
■ ■■
Senor
Trinidad Coelho. Pir vandeninių gyvūnų medžiok K.-.
palietė anglišką peria ją, kai
lių .««„
mechanikas
Javai viai
visi hirvn
buvo iškulti
iškulti
kuriuos Atlantiko pakraščius 117 KARTŲ AREŠTUOTAS miau jis buvo Portugalijos at lei. Bus panaudota elektros dienomis visus savo sutaupy•
“M. L.”
PINIGŲ KURSAS
stovu Italijai.
UŽ GIRTAVIMĄ
ir Britų salų dalis. 23 žmonės
jėga.
tus pinigus — 10,000 dolerių,
žuvo. Daug sužeistų.
atidavė Angelo Sargo prieg 5 METŲ SUKAKTUVĖS
Lietuvos 100 litų
$10.00
SANTA BARBARA, Cal.,
CHICAGO IR APYLIN laudai, aukštesniųj ai parapi
ŠILTINĖ BELGRADE
Britanijos 1 sv. sterl. 4.875
KĖS. — Nepastovus oras; ga jos mokyklai ir “salaveišiaPHILADELPHIA, Pa., gr. gr. 7. — Lewis Allen, 45 m.,
Lapkričio 10 d. Dotnuvos Francijos 100 frankų 3.93
BELGRADAS, Serbija, gr. Ii būt lietaus ar sniego; šal ms.”
7. — Philadelphia and Trust 117-uoju kartu areštuotas už
žemės ūkio akademijos stude Belgijos 100 belgų
13.98
<
Co. bankos pasiuntėją nužudė girtavimą. Šiam žmogui nelai 7. — Čia pakilo šiltinės liga. čiau; rytoj dar šalčiau. V^car Antrytojaus jo protas pra ntai katalikai ateitininkai šve Italijos 100 lirų
5.23
plėšikai. Pagrobė 34,000 do mės prasidėjo įvedus prohi 300 žmonių ligoninėse. Kita žemiausioji temperatūra buvo blaivėjo ir jis pareikalavo at ntė savo 5 metų veikimo su Šveicarijos 100 frankų 19.38
tiek serga namie.
biciją.
37 laipsniai.
lerių.
gal pinigų. Jam grąžinta.
kaktuves.
“M. L.” Vokietijos 100 markių 23.91

Tokyo Girdi, Atsistatydina
Kinijos Valdžios Galva

jų

1

a

blfe____
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DRAUGAS

Šeštadienis,

Gruod.

7,

1929

Jei ištikro p. Voldemaras išvyks į Vil
KARŲ VETERAN AI, JŲ kai grybai po lietaus. Išradi
nių, tai reikia manyti, kad jis ten išvyks po
mų skaičius kas metai didėja,
PENSIJOS.
kasdien. Uskyrua sekmadieniu
plečkaitininkų protekcija, ir lenkams garan
tarytum, šioj šaly butų susis
««UMI1UTO8 KAINA; Metams — !<.••. P»tija, jog jisai no tik Lenkijai nieko blogo ne ORGANIZACINIS VEIKI nemaža aukų už Lietuvos lais Amerikos Jungtinių Valsty pietę viso pasaulio genijai.
— Ji.ee. Tnme Uėuesisms — XX.X*. Vienam
tol — Tio Buropoje — Metame JT.ee, Pusei Ma
padarys, bet dar parems plečkaitininkų judone — J4.ee, Kopija .tie.
MAS LIETUVOJE.
vę, rūpindamasi tautos švįe- bių pensijų biuro komisionie Daugiausia įvairių išradimų
Bendradarblame tr korespondentams raštų ne*rų
rius E. D. Cliurcli, paskelbė ypač mechanikos srity.
šišką politikų.
-------------. tiniu, įkūrusi Liaudies UniMna, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunClama tam
Vis dėl to mes norėtume, kad šios žinios Dabar Lietuvoje viešpatau- Į versitetą ir daug
tlkalul pašto lenkių.
naudos savo raportą už praeitus ad Amerika neperturtinga ge
BetMktoriua priima — nue ll:ie Iki !>:•• vai
nepasitvirtintų.
ja tautininkų partija, sakau davusi jaunimo apšvietimui, ministracinius metus, kurie nijais, bet šioj šaly išradė
Skelbimų kainos prlelunilamos parelkalarua
partija, nes taip valdo Lietu šiandie šmeižiama ir norima baigės praeito birželio 30 d. Iš jams apystovos labai atatinka
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 0 UŽDARINĖJA KATALIKŲ MOKYKLAS.
vą kaip kiekviena partija. ją visai išgrauti ir jos vieton jo raporto įdomių dalykų su mos. Čia yra pinigų. Nauji
žinoma apie karų veteranus išradimai nespėjami užpaten
vaL po piet.
. . ,
.
. . , ,
,
Kas eina prieš tautininkus, kuriama “Jaunoji Lietuva”,
ir jiems mokamas pensijas. tuoti, kaip tuojaus didžiųjų
Tautininku vyriausybė ir dabar tebeve- .
. x
, , ,
, ,
• v,
T. ,
T.
, ,
tas prieš valstybę, bet visur kurioj nesvarbu tikyba, tik
1846 metais
prezidentas pramoninkų nuperkami ir tuo
da masomską 'politika Lietuvoje. Ji ardo ka-' • • • , J T •
. ...
,
.
. ,
. • ginasi, kad Lietuvoj partijų tautybė. Dar niekur negirdė
Polk pašaukė savanorius ka jaus naudojami.
talikų ne tik ekonomines ir kultūrines įstai- .
,T
.. ,
,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
; , . .
..........
.
nėra. Netiesa, pati tautininkų ta, kad jaunimą galima išlai
I
rau su Meksika. Po karo 70,- Valdiško patentų biuro Wagas, bet baigia naikinti ir švietimo orgamza- o .
Published Daily, Except Sunday.
./g
Sąjunga yra partija ir jinai kyti dorą, skaistų be tikybos.
000 kareivių ir jūreivių buvo
KTB8CRIPTION8: One Tear — JC.ee. Slx Month*
sliiugtone komisionierius Tho
....
, ' .
, ,
nori kitas užslopinti ir likti Taigi ar tautininkams rūpi
— JX.«e, Three Month. — XX.lt. One Montb — Tke ęiJ \ .
. Pastaruoju laiku dar viena katalikų .
m
,
.
.
r . tautos gerovė? Be tikybos, mokamos pensijos. Iš tų karo mas E. Robertson skelbia,
■nrope — One Tear — J7.ee, SU Months — J4.ee
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.. viena. I o nebuvo ir nebus. Jei
Jepy — .šia
veteranų praeitais metais mi kad praeitais metais tan biuaukštesnę mokykla — “‘Saules
Saulės” gimnaziją
, ,. . . .......... ,
Advertising ln "DRAUGAS” brlngs best resulta.
gu tautininkai žiūrėtų tautos mūsų jaunimas maitinamas vi
rė paskutiniai trys veteranai.
Utenoje tautininkų vyriausybė uždarė. Sąry
Advertising rates on applicatlon.
ran įnešta 92,231 aplikacija
gerovės, tai tas įvyktų, bet šokių begėdiškų romanų, jau
Vadinasi to karo veteranų naujiems patentams. Tarp tų
•DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago. šy su tuo Katalikų Veikimo Centro Valdyba
krašto., ...
.
. .
.
v. .
..... kadangi jie žiūri vien savo la nebetoli prie. - bedugnes
. ,
. i neliko jau nei vieno
keliuose posėdžiuose svarsčiusi susidėjusią ,
. . .
. .
'išradimų yra visokių, vieni jų
Paleistuvavimas
ir
kitos
nedo*
.........
,
... .
.
, bo, tai tas neiyyks.
padėti ir lankėsi pas dvasiškąją vyriausybę.
Civilinio
karo
veteranų
b
i
vj (jįj^iai svarbus ir naudingi,
rybės jaunimo tarpe vien vieš
,
i
u
*
i
j
ju •
Kadi
tautininkai
nori
tik
Nesenai buvo paskelbta, kad švietimo
... patauja. Ir kada žmonės no- zelio
buvo 59,945. Jiems j-įtį menkos svarbos.
,ministeris
• • , •
/v•
•
ikatalikiškųjų
4. n -xi • sau . naudos
matyt iš kitų;. or
labai susiaurina
..
„„'mokamos pensijos. Praeitais

“DRAUGAS J,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

“DRAUGAS“

ganizacijų varžymo. Taigi čia 11 apsaugoti

VOLDEMARAS Į VILNIŲ?

Lietuvos spaudos pranešimu, Berlyno ra<Jio stotis Konigsvvusterliausen perdavęs pra
nešimą iš Rygos, kad p. Voldemaras va
žiuos į Vilnių ir ten universitete užims pro
fesoriaus vietą. Kitas radio pranešimas iŠ
Varšuvos tą žinią patvirtinęs ir paskelbęs,
kad lenkų vyriausybė nei jam atvažiuoti, nei
j universitetą įstoti profesorium kliūčių ne
darysianti.
Į*
Ką iš šito Voldemaro žygio reikia supras
ti? Juk neseni tie laikai, kada lenkai Vol
demarą pikčiausiais žodžiais keikė ir šmei
žė, lenkų valdžios užlaikomi plečkaitininkai
jį keliais atvejais kėsinosi nužudyti. Kaip
Voldemaras taip staigiai dabar galėjo su
Jankais susitaikyti ir net tokią jų malonę
Įsigyti, kad jį į savo universitetą profesoriauti priima? Daug kam šis dalykas bus nesu
prantamas.
m
'ii
Tuoj, kai Voldeiąaras
nuversto iš
diktatoriaus sosto, buvo gana plačiai pas
klidę gandų, kad jisai 'pašlaitiniais laikais
jau buvo su plečkaitininkais susidėjęs. Esą
buvęs jau suprojektavęs kartu su Plečkaičiu
it Ko. savotišką pervartą Lietuvoje padary
ti.

“DAINOS CHORO LIAUDĖS
Nedėlioję,
Gruodžio-Dec.
8 D., 1929

jaunimą

nuo

■ n.Pbdti
iSmnkčtn viri
Komisionierius nusiskundžia
mokyklų teises. Bet tautininkai, matomai, ei-. *
prapulties, nori daryti pav-kų—a ,>rs
ir pakalbėsiu apie tai plačiau.
na prie to, kad ir tų susiaurintų teisių ne
susirinkimus, negaunama
žinovu naujus išradibereiktų, nes katalikiškų mokyklų nebeliks! 1. Katalikų veikimo centras, dimų, ir visaip trukdoma. No-. _ •'
«
•
«
|
tikrinti. Tad de3imt
Lietuvoje.
(kuris jungia katalikus į vie- rs giriasi, kad tautininkai ne 11111 Uhlll veteranų našlių, ku-, , /........................................ <
Mūsų nusimanymu, Amerikos lietuviai ną organizaciją, kuris rūpina-bet
vįsų dftrbų ma rios ligi gyvos galvos naudo tūkstančių patentų negali būt
greitu laiku įregistruojami.
jasi vyrų pensijomis.
katalikai, kurie naudojasi čia laisve savų mo- si katalikų švietipiu, labdarypartyviškunias
Ryklų steigime ir jų užlaikyme, privalo reika- be ir k., kuris būįll. dėl kataliKad biure darbai sklandžiai
Ispanijos — Amerikos ka
Taip pat ir kitos katalikiš
laisvės
—
vadinamas
-tau-lauti, kad ir jų broliai Lietuvoje tokias tei- kų
ro veteranų birželio 30, 1929 butų vedami, anot komisioniekos organizacijos slopinamos į
tininkų
partija.
Ir
kodėl?
O
to
sės ir laisvę turėtų.
m., buvo 178,804. Į metus liaus, reikalinga įsigyti ma
dėl, kad K. V. C. reikalauja, ir trukdomas jų veikimas, bet! pensijomis išmokėta virš 65 žiausia 100 žinovų (ekspertų)
Mums rodos, kad Amerikos lietuviai ka
kad tikyba būtų statoma pir- jos narsiai kovoja ir stengiasi: milionai dolerių.
išradimams patikrinti. Be to
talikai nebegali tylėti. Masoniški tautininkų
mon vieton, kad katalikiškas nugalėti visas kliūtis. Jos ben
dromis jėgomis žengia tauti-j
Pi nėjusio didžiulio karo padidinto tarnautojų skaičiaus
darbai Lietuvoje mumyse turėtų iššaukti ne
veikimas nebūtų varžomas,
ninku dygliais nusodintu ko- etatams tūkstančių veteranų visi darbai toli atsilikę ir ne
vien pasipiktinimo, bet ir griežčiausių pro
kad priešinasi bei nepataria
mokamos pensijos. Apie tai žinia kas toliau bus daroma.
testų, kurie turėtų pasiekti, kaip Lietuvos
liu,
nors
jos
kenčia,
bet
tas
tautininkų darbams,
kurie
komisionierius paduoda atski Kai kurie darbai biure net li
prezidentą, taip ir patį Popiežių, nes katalikų
kanęias
kantriai
neša
už
savo
katalikams daro žalos. Taip
gi penkerių metų užsitęsę, ty.
ria!.
persekiojimas, tai yra aiškiausias Konkorda
ir
tautininkų
klaidas.
ir skursta K. Vi ■ c. negauda
Ypatingiausia štai kas. Pas jie turėjo būt atlikti pirm
to dėsnių laužymas.
Gal
būt
susipras
ir
tauti

mas leidimų susirinkimams
kutinis 1812 metų karo ve penkerių metų. Tas užtęsimas
ninkai,
matydami
katalikiškų
šaukti bei kitokių trukdymų
teranas mirė 1905 metais. Ir skaudžiai atsiliepia į šalies
MIRTINGI METAI LIETUVOJE.
organizacijų
teisėtus
norus,
kasdien stumiamus prie išnynuo to karo praėjo jau 114 ! PraInonę ir pirklybę. Į tai at......
, .'
._no kimo. Nors tatf^blnkfei labai bet tą mums parodys ateitis. metų, tečiaus valdžia dar de- sižvelgus tad ir reikalingas
Šiemet mirtingumas, palyginti su 1928 . ,
, .
Ant. šadūnaitis.
• • ••
i
i-j
•
trokšta, kad
vyniojųs to karo veteranų naš biurui skaitlingesnis persona—
m., yra nuo įvairių ligų daug didesnis. Per
M
ias.
•
—Bičių amžius. ■
lėms moka pensijas.
pirmuosius 6 šių metų mėnesius mirė 2500-r.-- . ......-,rs!
t
. ,
.
, .
. A
A
visas kliūtis:ir
Taip yra dėlto, kad valdžia
Motina gyvena 3—5 met. II(žmonių daugiau, kaip pernai tuo pat laiku.
. .o.*
___
-i v ■ •
i i i• v
•
d c •* 16L0JO
OrlAAMC tX» ♦ fft
gausias motinos amžius 6 DAUGIAU IŠRADIMŲ.
juos pigiai apmoka. Atatinka
Pavyzdžiui, Kaune kokliušu pernai mirė 24o,
i
mi žmonės turi būt brangiau
šiemet 617, gripu pernai 157, šiemet — 595,' 2. “Pavasario“ Sąjunga, met. Trano vidutinis amžius
Amerikos Jungtinėse Vals- apmokami.
dizenterija pernai mirė .15, šiemet — 44, ki- subūrusi po savo vėliava apie 3—5 mėn., ilgiausias 10 mėn.
----------- ------i tomis ligomis mirtingumas šiemet taip pat 60,000 Lietuvos jaunuolių, da- Darbininkės bitės vidutinis lybėse įvairiausios rųšies išraI diniai auga,
anot patarlės, PLATINKITE “DRAUGĄ”
vusi tautos kūrimosi laikais j amžius V/2 mėn.,
yra didesnis kaip pernai.

KONCERTAS
Be Choro, Dainų, Progra» mos Bus Solo, Duetu, Vyry
Kvartetas Ir Juokinga Kome

dija “VIENAS IŠ MUS TUR
APSIVESTI.” Vaidins Įžy
miausi Choro Artistai-Mėgejai.

Dievo Apveizdos
Įžanga 75c. ir #1.00

Parap. Salėje
I

(lŠ-th St. ir S. Union Avė.)
Pradžia 7:30 P. M.

Visi Nuoširdžiai Kviečiami. Atvykusių Iš Kitų Kolonijų Automobilius Saugos Specialis “Vačmanas.”

DRAUGAS,

šeštadienis, Gruod. 7, 1929

JSUU - J.UL4g'J

pasireiškė, susilaukus dvasios j ti bent po vienų pramogų pavado. .Jeigu parapijonai ir rapijos skoloms mokėti. Ne
toliau taip veiks, klebono va senai panašių pramogų turėjo
dovaujami, beabėjonės parapi tretininkai. Suruošė “bunco
ja sustiprės.
party’’. Pelno padarė apie
Brolei sesės, katalikai, vi $100.00. Reiškia, tretininkai
si i darbų!
J. K.
moka melstis, bet rūdinga ir
padirbėti.

kiniu laikrašty pastabu tilps, sitaręs: “jei ne komunistai,» Nenorėt*, kad komunistai,
Be to, ne visi laikraščiai tai- jei nenurodytų jų snuvaliavi-lkaipo prieštautiniai gavalai,
i
pins, kad nepakenkus savo mų, kokius SLA Centre dabar Ji asiimtų SLA. valdžia, bet,
tiniai samdiniai atlieka, tai žiūrint, sulig dabartinio SLA
srovei.
, Surinkta per “Margučio
golfo turnamentų, pns J. J.
Bet tylėt, gerai tam tikrų kažin kas dėtųsi. Musėt pusę takto, ir sauvaliavimo, anks
Bačiūnų, “Tabor” formoj,
laikų; sykiais gerai ir išsitart iždo į savo išlaidas įrašytų. čiau ar vėlinu teks visa val
Rekolekcijos.
j Sotins,
M ich. 5 dol. — pp.
žodis, kitas pačių naudai bent Tik, ačiū komunistų, šinda-ta- dyba kairiesiems, kurie randa
Šv. Jurgio lietuvių bažny- j Mackevičiui,
Giežiai,
Zutiems, kuriems ištikrųjų rūpi da astram pastebėjimui, jie kasdien platesnę dirvų puoli
mui dabartinių SLA valdovų,
A. Gorainius.
čioje 15 d. gruodžio prasidės , riai, Stelas X., Stankūnai, Dr.
ne savas vardas, o draugijos prisibijo’’.
Tat pasirodo, knd tiedvi rie- kurie gana poniškai sauvnliaū
rekolekcijos.
Kuliai, Sinkai. 2 dol. Bračiujančios partijos viena kitai ja.
Detroito lietuviams bus ge- liai, Byanskiai, Rozenskini, (>Misijos.
Kaip sakiau, daugelis (tau gelbsti.
A. R.
ra proga atlikti adventinę i liai. 1 dol. — Alšauskiai, L.
S. L
gruodžio 9 d. Visų
tininkų), nors prieš dabarti
priedermę, nes bus daug sve- ĮŽilvičiūtė. Viso 45 dol.
Šventų parapijos baižnyčioj Iš šalies žiūrint j SLA reika nius SLA. valdininkus nusis
E. Vileišienė.
limų kunigų.
lus.
prasidės misijos. Tęsis ištisų
tatę, tečiau tyli vien tik to
Pamaldos bus rytais ir vo
kad neduot progos pult
savaitę. Misijas ves plačiai ži Kad tarp SLA narių prieš
kais.
nomas pamokslininkas kun. Seimų eina arši kova dėl vai- įjuos komunistams. Toks tak
Viadukas.
P. Garmus. Kasdien dvejuo- dybos ir vietų, netenka kulbė tas SLA gerovei nedaugiausia
Įse
pamoksluose bus paliestosĮti, nes visi, kurie skaito laik- sveikas.
Sustok, Skaityk!
A. L. R. K. Moterų Sųjun-j svarbesnės tikėjimo tiesos ir raščius, tai mato. Aš senai Vienas senas tautininkas,
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
gos 2 kuopa rengia labai gra-; bus. progos save dvasiniai su-J ketinau žodį — kitų tarti, kų porų metų atgal man išsitarė:
J. Tumasonis pavojingai ser- «,ų vakarų. Vaidins komedijų' stiprinti. Prašoma visų lietu- lesu girdėjęs nuo gerų tėvynai “Jei' juos (dabartinius valdi
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola
ga.
į “Bajoras Gaidys”. Vakaras vių katalikų tomis misijomis nių apie dabartinius valdinin ninkus) kas imtų gint lauk iš
Kombinaciją
Buvęs LRKSA. Centro Ras- įvyks gruodžio 15 d., Šv. An pasinaudoti ir tuo būdu atnau kus, ar šeimininkus SLA., bet dabartinių jų vietų, kuriose
tininkas ir dabartinis 134 kuo tano parapijos svetainėje, 49 jinta širdimi sutikti šv. Ka- kaipgi pradėt? Pasakysi vie jie sau šildosi, tai aš pirmas
MODEL R. .32 — Kaina ........................................... $178.00 su tūboms
pus finansų
raštininkas, J. Court ir 15 gatvės.
įžanga ledas ir Naujus Metus. Gryna nam kuriam jų laikrašty, tuoj stverčiaus šluotos pagelbėt”.
MODEL R. 52 — Kaina .......................................... $638.00 su tūboms
širdis — brangiausia Dievui įtars vienpusybę; sakys, tas Kitas geras tėvynainis, ir
MODEL RE. 46 — Kaina............................................. $298.CO su tūboms
Tumasonis. labai pavojingai 30c., vaikams 15c.
MODEL 9-18 — Radiola Suporhcotrodinc ir Electola, kaina $625.00
‘ laikraštis padeda socialistams senas SLA narys, dėl ginčų
serga plaučių uždegimu. Turi į Lošėjai yra rinktiniai ne dovana.
ar komunistams sulig to, ko- su komunistais šiaip yra išvadinamų “double pneumo- gčjai.
Gruod. 17 d. Maldos Apaš
nia.” Randasi Kings County Visas pelnas skiriamas gra
talystės brolija parapijos nau
ligoninėj.
ižam tikslui.
Pranešta, kad jo gyvybė f Minėta kuopa tikrai yra dai ruošia * “bunco party”.
randasi pavojuj nuo plaučių j verta paramos. Atsimenu, ke- Tikimasi iš visų narių ir pri
uždegimo ir kad jo šeimyna letttS metų atgal, kaip ji sun- jaučiančių daug paramos ir
finansiniai randasi kritiškame ,kiai darbavosi dėl įtaisymo manoma vienų šimtinę para
(grotelių į naujų bažnyčių. pijai pakloti.
padėjime.
Mes, Ciceros ir apielink’ės ka
talikai, turėtume visi parem Kun. klebono J. Pa.škausko
'Radio’s Ricbest Voice’’
ti šių organizacijų savo atsi paragintos beveik visos drau
lankymu į minėtų vakarų. Sy gijos šįmet pasistengė suruošAukos Vilniaus našlaičiams. kiu paremsime sųjungiečių su
manymų ir patys praleisime
5 dol. — Kun. Junker.
skaniam
2 dol. — J. Sirtautas, Kar- porų vaandžiukių
čionienė, P. Gudauskis, P. Mi juoke.
Sąjungiečių rėmėjas.
kalauskas, J. Bebzda, O. Lanavaitienė, V. Zubavičius, T.
Pirm. A. Nausėda
2 Metų, Patarnavimas
Badavimus, M. Bruožis.
Dykai
1024 Center St.
••'
f
f ff
Tel.
Lincoln
3044
5
1.50. — A. Kandis, Slaver
Kviečiame jus ateiti ir
ki.
Rašt. P. Fabijonai tis
patirti didžiausių smagu
Bunco” pasisekė.
mų kokį tik radio gali
Po 1 dol. — A. Marčiulionis,
2350 So. Oakley Avė.
suteikti.
Savo akimis pa
Labdaringosios
Sąjungos
10,
I2d
Kun
F
Kudirka
M. Banaitienė, J. Rudis, V.
matę
naujo
Sparton dž
Šedsi, F. Ūsas, J. Šneekus,. T. kuopos “Bunco Party”, kuri
2334 So. Oakley Avė.
iaugsitės ir stebėsitės.
Našlėnas, J. Marčiulionis, A, buvo surengta gruodžio 1 d.,
AGITATORIAI
Tad ateikite pas mus.
labai
pasisekė.
Žmonių
susi

Išgirskite Sparton, ku
Plačius, J. Šimkus, J. č'uinis,
Kun. K. Matulaitis
Modtl
įįt
rio
besiklausydami jau
rinko
virš
100.
M. Goštautas, A. Jakštas, K.
2334 S, Oakley Avt
sitės,
kad jūsų linksmin
Geštautas, P. Bernotas, A. i Vietinis klebonas kun. J. A. Valančius
tojai yra gyvi žmonės ir
Zenbclienė, O. Monkus, A. Statkus pramogų labai išgar
Pirkia Sparton ifi {galioto pardavė- įšrodvs lyg JUS jllOS ma1226 S. 50 Av. Cicero, ib
Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite
sino
bažnyčioj
per
pamokslų.
Klaugn, K. Dabkevičienė, P.
!?*?• Būtinai pasirūpink
J. Dimša
blmą, tas gaus $5.00 nuolaidų.
išgirsti.
šį nepaprastai gerą radio DABAR
Lakevie, J. Buguveckis, M. Vakare dalyvavo “partėj” ir
3230 So. Emerald Avė.,
Šimkienė, V. Kuprienė, V. pradėjo vakarą gražia prakal
Tel. Victory 1566.
Victor Rekordai
Labdarybės M. Šlikas
Makoveckas, A. Misienė, A. bėk*; perstatė
'
if?
Puodys, M. Augustaitienė, S. Centro agitatorių, p. J. DimLIETUVIAI RADIO EKSPERTAI
10555 So. State St.
V-14017-A Aš užginiau prašėiokėlin, .................... .1. ŽILEVIČIAUS
Atdara ir nedėliomis
Kook. J. Meižėlis, A. Kacevikuris taip-gi gražiai kai
Visokiais Labdarybės rei
Ugdė motušė tris dukreles ................... T. ŽILEVIČIAUS
3856 ARCHER AVENUE
čius. J. Višniauskas, V. Sval- bėjo, gal tik perdaug iš šv. kalais kreiptis į valdyba arba
PETRAS PETRAITIS, Baritonas
Telefonas
Lafayette
6195
dinas, J. Meironas, P. Šimkus, Rašto. Kai kas dėlto net keis- j a>ritntr»rin8.
V-I4016-R Pirmyn i Kovą ............................................. A. ALEKSIS
J. Bordulienė, R. Pronckevi- tai praiiėjo manyti.
Motulė: mano ................................................. ST. ŠIMKUS
Kadangi
žmonių
buvo
virš
Šv.
Mari jos Lietuvių Choras, .1. J. šauėinnas, Dir.
čienė, S. Juškevičienė, K.
V-I4015-A Chicagos karčinmoj........... J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Kuperienė, A. Kuperis, A. Tre šimto, tat nemažai ir pelno
labdaringiems
tikslams
vykin
Vienas Artistas .............................................. J. ŽURONAS
bičius, J. Zakoživski.
Smulkių $13.05. Viso $79.30. ti liko.
V-14009 Sakė mane šiokia ............................. .T. TALLAT KELPŠA
Molio nzbonas ............................................. VANAGAITIS
Daugiau tokių vakarų.

LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

ROSELAND, IL

SKAITYTOJI! BALSAI

CICERO, ILL

NAUJI VICTOR RADIO

BROGKLYK, N. Y.

Išgirskite “Draugo” Radio Programa
SU NAUJU

SPARTON RADIO

SPRINGFIELD ILL.

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

WEST PULLMAN, ILL

i

-.

tf V

/

GENERAL RADIO STORE

SPECIALISTAS

T*.ląi nenuHlralnkll bet eikit
paa tikrą specialistą, ne paa koki
nepatyrėlj Tikras specl&llstas. ar
ba profesorius, neklaus Jusą kas
jums ksnkla, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno Iftegsamlp avi m o. Jus sutaupysit laiką Ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadlo — Bccpe — Ragg*..
X-Hay Roentgeno Aparatas Ir vtslėkas bakterlologllkas egaamlnavlroas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves. Ir Jeigu aA pa
imsiu Jus gydyti, tai lusų sveikata
ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ilgu skilvio, tarnu. Inkstų, odoa.
kraujo, nervų, ilrdlea. reumatlamo. kirminų, utdeglmo tarnų, sil
pnu plaučių
arba Jeigu turit ko
kią
utilsen ėjusią.
(atkerėjusia,
chronišką
Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatldėlloklt neatėie pas mana.

DR J

E ZAREMBA

BPECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas ltll
»• W JACKSON BOULEVARD
Arti State Oatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
’ oo pietų Vakarais nuo I Iki t
Nedėliomis nuo lt ryto iki 1
po pietų

K ——

ŠĮ NEDĖLDIENĮ DU LIETUVIŲ
PROGRAMŲ PER RADIO

Westpullmonietis.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

TORONTO, KANADA.
Toronto L. R. K. šv. Jono
parapijoje apie tris mėnesius
nebuvo lietuvio kunigo. Visų
tų laikų pamaldas laikė sve-(
timtautis kunigas.
i
Dabar Toronto lietuviai vėl
susilaukė naujų dvasios va
dų kun. Baronų, kurs jau pir
mų advento sekmadienį lai
kė pamaldas. Žmonių prisirin
ko pilnu bažnytėlė. Visi link
smi garbino Dievų ir jautė,
kad nuslinko liūdnos dienos
dvasiniam gyvenime.
Naujam klebonui
patiko
jauna išeivija iš Lietuvos ir
ragino visus stoti i darbų vi
sose srityse.
Parapijos

-

WCFL 1280 KILOCYKLES
Nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų.

Naujas klebonas.

judėjimas

vėl

Malda į Mariją............................................. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ..................................... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas' Dir.
Ratų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A Kalnų Polka ir Katarinos Polka
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

Dalyvauja visiems gerai žinomas artistas
VANAGAITIS ir Co.
- Duoda -

V-14018-A

Onytė, Polka ................................ VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ..................................... MAKI TRIJETAS

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ
VICTOR RADIJŲ.

Ine.

RADIO ir MUZIKOS KRAUTUVĖ

34*17-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

V-14019

16-80752-A

\VHFC 1400 KILOCYKLES
Nuo 4:30 iki 5 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik,

Ne nž šiaučiaus .................................................. ŠIMKAUS
VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

»
Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St.

r
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COACH AT MEXICO

FRANK L. SAVICKAS

Sports Editor,
726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

I Cicero
[Ind. Harbor
AVest Side
Roseland
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' Pav., tokie žaidėjai kaip S. f d. į St. Phillips gyni, kur bus of L council 36 and secretary
Kundrotas, kuris buvo kapito- i rungtynės Liet. Vyčių basket- of the K of L Athletic Ass’n
nu K of C Perez Council ty-j bolininkų tymų. Be abejo, čia of the Chicago District.
'mo per kelis metus ir jo drau- 'galima bus pamatyt jau kelis
The standing so far is m
igai nuo»to pat tymo. Vaičių-[ lošėjus, kurie neužilgo kartu pool
’
T
. .
1
. *
W. L. Pct.
Inas, Lauraitis, Karčauskas ir su Petrausku tam pačiam ty
0 1000
kiti žaidžia su To\vn of Lake me los. Pirmos rungtynės* pra A. Kavai
sidės 1:30 po pietų. Žaidžia 8 J. Cherry
O 1 750
[tymu Vyčių Lygoje.
1 3 250
Bridgeporto tyme taip-gi tymai. Žmonių būna pilna sa- ,A. Baran
randasi keli žaidėjai iš K of C lė. Visi “riutina” dėl savo ’Ai. Petkus
0 2 (MM)
todėl šias metais L. Vyčiai tu- tymo. Prisidėk ir tamsta.
Gus Petkus
0 1 000
ri gana daug talento ir gali: Valio, lietuviškas sportas.
A. B.
patenkinti visus gero sporto
Paul B. šaitimieras.
mylėtojus.

Cruo3.

?,

192$

Geras pasiteisinimas,
— Grąžink man pinigus, kur
sumokėjau už tų arklį; tu
man prie liudininkų sakei,
kad jj galėsiu kįnkyti į pilnų
porinį vežimų, o dabar pavie
nį vos pavelka.
— Kas tau neduoda kinkyti
jį, kad. sakiau gali kinkyti,
tai ir kinkyk, tai tau, prie
liudininkų nesakiau, kad jis
vež jį.

J. Juozaitis.
RED CHERRY BOOSTERS
L. Vyčių Basketball Lyga
turi žaidimus kas sekmadienį
START POOL LEAGUE.
L. Vyčių Lapkr. 24 d. žaidimų
po pietų, St. Phillips High I
punktai (scores).
.s
AV. L. Pct. School salėje, Jackson Boul. j
The famous Red Cherry
North Side 15, Roseland 13 1
Toks kentėjimas. Kiekvienas pasi
2 1 1000 ir Kedzie Avė.
įBooters Dec. 4th stated a pool
Town of Lake
Bridgeport 23, AV. Side 11
judinimas užgaunantis. Palengvink
Reginai
d
Dean
Root,
former
2 0 1000 ! Pereitų sekmadienį, kaip ir I
j tournament or league. This
Bridgeport
skaudėjimą tuoj. Paklausk bila
Brighton
17,
Prov.
15
star and line
katro gydytojo. Paklausk bile katro
2 0 10G0 pirmam, susirinko keli šimtai
i league \vill be for individuals
Brighton
Town of Lake 16, Cicero 14
draugo. 8 iš kiekvieno 10 pasakys
coach
on
tlie
Yale
team,
who
only and members of Cherry
North Side
1 01000 publikos ir visa buvo paten"Sloan’s man pagelbėjo.”
has arrived in Mexico City, to i 1 U(K^i<> 1 dienos:
Boosters for the championtake up kis new duties as: Town of L. 23 Ind llarb. 13 ship of pool or pocket billiarJEVVELRY
VVATCHES
f coach at tlie University ofi Cicero 19, Providence 8
ds. The boys this year will
Brighton 27, AVest Side 14
Mexico.
liave the greatest year it
Bridgeix)rt 23, Roseland 10
Kaip saulii ivitta taip Sloan’t
looks likę having a pool lea
tvaikai karitis greitai kai tina.
kinta. nes žaidimai pasirodė
gue; checker league and will
Palengvina skaudėjimą. Išvaro
JEAVELKY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
RYTOJ, GRUODŽIO 8 D.,
skausmą. 13 milijonų namų vartoja
laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
gana nteresingi. Tokie žada
start a bovling league soon.
ji. Gauk sveiįią bonką šiądien, 35
ŽAIDIMAI.
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
.būti ir kas sekmadienis, nes
Lašt year they only lias bowcentai.
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
[visi tymai yra daug stipres
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram.
1:30 P. M. Bridgeport SU ii ling& league and much was
ni, negu buvo pereitais metais. |
done to boosting Red Cherry
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
North Side.
A7isų jėgos beveik lygios.
plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip
2:45 P. M. Roseland su expresident of Brighton K.
Stewart-AVarner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų.
l’o antro sekmadienio žai
Brighton
MUZIKA
Kimball pianai, smuikai, armonikos,
dimų jokios prediksijos dėl
3:40 P. M. AVest Side su ft
pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir
čempionato
negalima
teikti,
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vai
Cicero
nes bile tymas gali da jį lai 5:00 P
kam.
M. Providence su
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir
mėti. Kaip sakiau, visi tymai Ind. Harbor.
dainavimui solistam bei choram. Gramayra geri.
J. Juozaitis.
fonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom
kalbom.
Visi gražaus sporto mėgė
Visos čia išvardintos ir neišvardintos
jai gali rasti pasitenkinimo L. BROOKLYNO PROFESIO
THE FADA LINE IS COMPLETE
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (quaVyčių Basketball Lygos žai
NALAS LIETUVIS.
lity). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
dimuose. Ši Lvga vra viena
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
Vincentas Scrill, kurio tikgeriausių lietuvių tarpe ir,
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
, .. viena
•
• ras . vardas
yra Petrauskas
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
galima .sakyti,
gerųjų^
v.
_ iri|
darbas užtikrinta^ gerume ir pažymėtam laike.
Lygų Chicagoje. Jų galima j kuris šiandien yru. pasi žyme
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
lyginti prie seniausių ir stip-1 jęs’ vienam geriausių tymų
kų, dalykėlių .tinkamų visokio luomo ir
riaušių svetimtaučių organiza basketbolėj, t. y. yra Brook
amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus
kainoje ir kokybėje.
cijų Lygų, kaip K of C ar C. lyn Visitation’s, yra tikras
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
O. F., kurių veikimas prasi lietuvis, mylįs savo kalbų,
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.
dėjo dvidešimts ir daugiau
11 garbius jos žmones,
trečiadienio vakare ;
metu pir
pirm negu Lietuvos VyChicago Stadiuin mūsų Vin- į
čių (K of L) Lyga.
į Tarpe tymų Lietuvos Vy- eas vėl pasirodė gerų lošėjų, j
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas
^Įčių Lygoje, šiais metais ran- kad net visos publikos akys i
2650 West 63ru Str.
Chicago, III.
į dasi vaikinų, kurie žaidė buvo į jį atkreiptos. Po rung- i
Knights of Columbus ty tynių linkėjo savo geriausiusRADIO □ įsu
linkėjimus visam lietuvių jau
mais per pereitus kelis metus
nimu. Malonu mums', kad tu
ir buvo gan 'pagarsėję, kaipo
rime taki pasižymėjusį lietu
geresni žaidėjai. Šiais metais
vi sportininkų.
jie žaidžia su L. Vyčiais, jie
sako, jog geriau žaisti su lie Todėl raginame visus atsi-:
tuviais negu su svetimtaučiais. lankyti nedėlioj, ‘ gruodžio 8!

L. VYČIŲ BASKETBALL
LYGOS STOVIS

I

Tas smeigiamas skausmas

.. ką daryti

u s IC ------------------------------------------------------- W ATC H E S
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R. ANDRELIŪNAS

m
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SLOAN’S Liniment

ada Radio

TTE OEIRY

33

g MUSEC

Svarbus Pranešimas
Musų Tautiečiams

Turėkite omenyje dabar prieš Šven
tės išimti Taupymo arba Christmas Club
■ knygelės dėl savo vaikučių kaijio Kalėdų
Dovanų, kad jie per metus galėtų savo
gautus centus sutaupyti ir gale metų vėl
gauti čeki dėl nusipirkimo reikalingų
daiktų. Vienkart, pripratintumėt musų
Vantos jaunųjų gentkartę prie taiųiininio
ir ekonomiško gyvenimo.

Lauksime jūsų atsilankymo!

STATE

Universal State Bank
33rd & S. Halsted St.

J

Geriausi Pasauly Fonngrafai
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Modernizuotas Circuit, pritai
kintas prie šių dienų broadcastinimo ir radio reguliacijų.
Naujas Victor electro-dynamic kalbėtuvas. Naujas pilnai
matomas, superaiitomatinis tuninimas,
išimtinai Victor.
Dešimt radiotronų. Nesuskai
toma daugybė naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos
ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASI KLAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetus, su gražiomis klevo panelėmis—
gražiai pritaikinti venirai,
colių augščio, 27 colių
platumo ir 1GŲ4 colio storumo.
VICTOR RADIO Rr-32, kaina $155 (be Radiotronų)
Speeiale demonstracija namuose, jei pageidaujamą.

VITAK - ELSNIC CO.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais

Pasirenkant dėl savęs naujų radio arba norėdamas išmainyti savo senų radio
Jus beabejonės norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimų už
prieinama kainų.
FADA budavojo radio priimtuvus ir kalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. FADA nuo to laiko kaip tik kompanija buvo suorganizuota visų savo ener
gijų pašventė vientik išdirbirnui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie
jokios kitos išdirbystės.
BRIDGEPORT FURNITURE COMPANY

Laiko sau už garis;- atstovauti tokius augštos rūšies nulio specialistus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modeliai su jbudavotais Dynumic
kalbėtuvais, magnetiškais ir dynamišknis kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sąlygas ir patenkinantį pa ta mū
vimų.
Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.
KAINOS NUO $66 IKI $165

BRlDCEPūRTruHNITUREEJ
3224 SO. HALSTED STREET
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kokių nesame turėję, nes šį
met sukako 25 metų, kaip
gyvuoja mūsų parapija. Dėl
DAR VIENAS SVARBUS neskaitlingai. Nu, tam, gal, to ir bankietas bus graižiauJUBILĖJUS.
buvo priežasčių: blogas oras sias ir linksmiausias. Daly
ir užbaiga misijų.
vaus daug' svečių iš visų ko
Šv. Kryžiaus parapija, To Štai, šį sekmadienį, gruo lonijų. Programas bus kuomu of Lake, šįmet turėjo daug džio 8 d. įvyksta kuopos prieš gražiausias.
Seserys Kaziįvairiu iškilmių: piknikui, pa-’ metinis susirinkimas. Visoms merietės prirengė vaikučius,
šventinimas gražiai atnaujin narėms privalu žinoti, kad parapijos choras,
vedamus
tos bažnyčios, parap. jubilė- priešmetiniame ir metiniame varg. Kulio ir-gi priruoštas pa
jus, Misijos per visų savaitę susirinkimuose būtinai kiek dainuoti gražių dainelių. Tu
ir t. t.
vienai reikia dalyvauti. Rei rėsime ir svečių solistų ir
Bet parapija rengia da vie kia žinoti, kad kai kuriose dr- solisčių.
nų jubilėjinį bankietų — pa jose už nesilankymų į susirin Be to turėsime gerų kalbė
gerbimui gerb. klebono kun. kimus nariai baudžiami. Mes, tojų.
v
Alex. Sk ripka us, nes jis orga sųjungietės, to nedarome nors Tat, visi į bankietų kviečia
nizavo tų parapijų, vargo per ir mūsų konstitucijoj tas yra, mi — išgirsti programos ir
25 metus ir sutvarkė taip bet lengvai tų praleidžiame. kų padarėme per šį meta, ko
kaip dabar ji yra: bažnyčia Taigi reikėtų atsiminti, kad kias sekines turėjome ir kų
gražiausia Chicagoj, kleboni lankymas kuopos susirinkimų ‘toliau turėsime veikti. Tų vis
ja, mokykla ir seserų namas kiekvienai narei yra svarbus kų girdėsime bankiete.
— viskas tvarkoj.
reikalas.
Kas svarbiausia, parapijos
Klebonas turėjo daug var Todėl, brangiosios Mot. Sų- skola, kurios nedaug turime.
go ir rūpesčio, kol viskas taip gos 55 kuopos narės, visos Bet jos neliks nei vieno cen
išaugo.
kviečiamos būtinai šiame prieš to, jei visi rūpestingai dirbsi
Geri parapijonai, prieteliai metiniame susirinkime daly me. Tat nei vienas lai nebū
ir pažįstami rengia tų ban vauti. Bus renkama kuopos na namie, visi atsflankykit
kietų gruodžio 29 d., Congress valdyba sekantiems metams. į linksmų metinį parapijos
llotel, Gold Room, G vai. va Be to ir šiaip randasi daug bankietų. Įžanga pigi.
reikalų, kurie be visų atsilan
Rengėjas.
kare.
Kviečia visus atsilankyti. kymo vargiai bus įvykinti.
VIEŠA PADĖKA.
Ta pati.
Rengimo Komitetas.

CHICAGOJE

Amerikos moterys daugiau — Išvardinkit man visus
Valgykloje.
nai?
už mūsų nuveikia; daug kę medžių kenkėjus!
Leonardas. — Sprendžiu į§
Leonurdas. — Pas.inus, tur
pasimokinau ir, jeigu gyva
plauku: anksčiuu sriuboj juo.
— Spragės, vabalai, vorai ir būt, naujus virėjas.
busiu, ir jei lenkai įleis mū
Feliksas. — Kodėl tu ma-jdi būdavo, o dabar — rudi.
ekskursantai.
sų
Vilniun,
pasistengsiu,
kad mūsų draugijos sektų Jū
sų taip sėkmingų darbuotę.
Ačiū kun. Vaičiūnui, ki
tiems kunigams, dalyvavu
siems vakarienėj, pp. M. Vai
čiūnienei, O. Rašinskienei, T.
LAIKAS PALIUDYS IR TAMSTOS DAŽINOSITE
Mikolaitienei, M. Šneiderie
nei už širdingumų ir dovanų.

Anksčiaus ar Vėliaus

Taip-gi ačiū iš Vilniaus iš
tremtam p. P. Insodai su žmo
na, kurie, nenorėdami, kad
nesušalčiau, apdovanojo šiltu
paltu, jog drųsiai galėčiau
į šiaurės ašigalį važiuoti.

Širdingai dėkoju p. Bačiunui, Tabor farmos, Sodus,
Mieli., savininkui, kuris, nuo
p. O. Kirienės ir p. A. Vana
gaičio sužinoję apie mano sil
pnų sveikatų, parsivežė pas
save, kur šeimininkų širdin
gumas, puikus oras, gražus
kambarys ir geras maistas ste
buklus padarė: dingo apati
ja, sustiprėjau, energija grįžo
ir vėl galėsiu pildyti savo mi
sijų. Visa tai aptrųėjau be
jokio atlyginimo; da surengė
ir rinkliavų ir surinko 45 dol.,
iš savo prižadėjo da duoti
20% nuo surinktų aukų, ku
rias surinksiu Chieagoje ir
kitose kolonijose.

Oiceroj pp. Vaičiūnų puo
NEKALTO PRASIDĖJIMO
šniuose namuose buvo mano
MERGAIČIŲ PRA
pagerbimui suruošta vakarie
MOGA.
X Aušros Vartų parapijos
nė per kurių man daug gera
mokykloj ■'pereitame ketvir
linkėta ir gausiai buvau apdo
tadienyje Federacijos Chica West Side. — Nedėlioję,
vanota.
gos Apskričio susirinkimas gruodžio 8 d. West Side Ne
Ačiū pp. Aitutienei ir AleBuvau,
tuomet
labai
susijau

Lietuvos dabartinės tautinin kalto Prasidėjimo mergaičių
liunienei už pasiuvimų ir sudinusi
ir
kaip
koki
mokinė
ne

kų valdžios vidujinę šeimi sodalicija rengia gražų pami
tvarkimų mano drabužių, be
žinojau, kaip ir kokiais žo
ninkavo politikų iš pagrindų nėjimų savo metinės šventės.
džiais išreikšti savo dėkingu atlyginimo.
Ryte
pusė
po
septynių
laike
ardančių katalikų sukurtųmų. Sukau, kad neužsitarna Valio, aukotojams. Duok
sias organizacijas pripažino Šv. Mišių visos atlikusius auk
vau tokios garbės, nes, kaipo Dieve, kad daugiau surasčiau
niekšišku darbu ir nutarė pa-- ščiau išpažintį eis “in corpolietuvė, pildau tiktai savo pa širdingų tautiečiu.
siųsti Lietuvos
prezidentui re prie sv. Komunijos,
E. Vileišienė.
reigų.
protesto telegramų, o barba- Po šių savo iškilmingų Miį iškai skriaudžiamųjų ir pas- šių susirinks svetainėje už
merktųjų katalikų veikėjų šei-1 kandžiui. Bet da ne viskas,
mynų suraminimui skelbia A-j Po pietų ir vakare sulos
merikoje Kalėdų dovanėlės veikalų “Patricija”: po piebei pašalpos vajų, tam tikslui Į tų vaikams, gi vakare visiems
skiriant iš savo iždo pirmųjų suaugusiems.
$25.00 aukų.
‘ “Patricija” veikalas paini-1
X Ryt Aušros Vartų baž- tas iš pirmųjų amžių krikšfOHRlSTMAS SAVINGS CLUB)
nvčioje Kolegijos vajaus ria- monių laikų. Taigi, kas dar
kliava per visas šv. Mišias, nematė Romos, tegul nepraŠitas Kliubas pagelbės Juni sutauX Ryt Aušros Vartų sve- i leidžia progos pamatyti šį
, pyti savo pinigus ateinantiems metams.
tainėje bus šie susirinkimai: j veikalų. Kas yra buvęs Rokuriuos gausite su nuošimčiu 'prieš Ka
a) tuojau po sumos P. Blai- nioje, visuomet skundžiasi,
lėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus
vininkų, b) 1 vai. Aušros Var kad neturėjo užtektinai laiko
tų vyrų ir moterų dr-jos, c) v*sa pamatyti. Tad, jeigu kas
Kalėdinėms dovanoms ir kitiems reika
4 vai. — Moterų Sųjungos 55
Ronios veikalų,
lams. Įstokit į vienų ar daugiaus iš mu
Pp
“Patricijos” veikalo teneapsų patogių k lesų. Prisirašyk dabar.
X Kvt Nekulto Prasidėjimo lridžia- Visiems labai ldomu>'
Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon
merginu draugija švenčia su- kaiI’ l’‘rl"‘e.ii krfk*6«<>«ys
Į
savo giminėms ir draugams jei nori, kad nueitų prieš
vo metinę šventę: a) 7:30l'aK»"'J"spriešą,
vai. ryto “in corpore” klauso Kam, kam bet visoms meršventes.
METROPOLI
savo 'intencija šv. Mišių ir,K»itėn,s reikėtų atsilankyti iri
TAN STATE BANKAS
pavyzdingosĮ
eina prie šv. Komunijos, b) pamatyti kų
siunčia pinigus pigiai, sau
8:30 vai. turi bendrus pus West Side mergaitės veikia ir'
giai ir greitai.
ryčius; c) tuojaus i>o Mišpa- kaip jos savo gražiais vaidi- i
r,, 2:30 vai. mokiniams teikia ni'"ui" visua pilnai
Butų gera, kad visos bai
teatrų ir d) vakare 8 viri. visus užkviečia į Aušros Vartų gusios pradinę mokyklų mer
svetainę, kur pastatys gražiau gaitės netingėtų prisirašyti
prie šios gražios sodaiicijos.
šių dramų “Patricija”.
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.
Šioje Dievo Motinos Nekalto
X Ateinaničo pirmadienio
Prasidėjimo šventėje įeiti į
Banka atdara šį vakarų iki 8;30 vai. vakare.
vakare 8 vai. Aušros Vartų
skaičių tų, kurios taip gražiai
Pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Valstijinė Banka
parapijos mokykloje komite
naudojasi Marijos Nekulto
Amerikoje.
tų susirinkimas.
Prasidėjimo Globa.
SE
Valio \Vest Sidės mergai
IŠ SĄJUNGIEČIŲ 55 KP.
tėms! Laikykitės vienybėje!
VEIKIMO.
Tas pats.
CUNARD LINIJA LIETUVON
WEST SIDE NAUJIENOS.

Kad visuomet geriau apsimoka pirkliauti pilnai atsakančiose
krautuvėse,

TODĖL PIRKITE SAU

RADIO
Ar kitokį radio

Iš atsakomingiausių Lietuvių Krautuvių Chieagoje

Peoples Furniture Kompanijos Krautuvės būdamos Didžiausios radio ir kitokių
namam reikmenų krautuvės netik tarpe Lietuvių, bet ir visoje pietų vakarinėje
miesto dalyje yra pilnai autorizuotos pardavinėti Majestic ir kitokius r.adios.
Didesnis pasirinkimas, geresnis patarnavimas, prieinamesnį išmokėjimo būdai,
ir ilgesnė gvarancija tik galima rasti šiose krautuvėse!

ĮSTOKITE ŠIANDIENĄ Į MUSŲ KALĖDINĮ
TAUPYMO KLIUBĄ

METROPOLITAN STATE BANK

West Side. — Nepersenai
METINIS BANKIETAS.
džiaugiamės M. S. 55 kuopos
gražiu ir skaitlingu susirinkiNorth Side. — Parapijos
mu, kuriame dėjome pažadų, kankintus įvyks 8 d. gruodžio,
kad ir kiti susirinkimai bus parapijos salėj 7 vai. vakare,
tokie pat skaitlingi. Bet pas-, Bankietų rengia gerb. kleb.
tamsis kuopos susirinkimas ir komitetas.
J
to neparodė, nes susiriiikome
Šis bankietas bus vienas

Pirkite MAJESTIC Radio dabar kaipo Ka
lėdų Dovanų ir Pasinaudokite Žemom Kai
nom.
Naujas Modelis 91
be tūbų

Naujas Modelis 92
be tūbų

Kombinacijos Modelis
su tūboms

$116.00

$146.00

$246.00

Lengvus Išmokėjimai po #1.00 į Savaitę ar Daugiau!
Be palukų ir Carrying Charges
Didelė nuolaida už jūsų seną muzikai; instrumentą. Demonstracija ir įrengimas
Jūsų namuose veltui!

Krautuvės atviros kas vakarą ir Nedėliomis pagal sutartį.

Šaukite HEM LOCK 8400

Greičiausi plaukimai per okeanu pasauly. Hplauklmal IS New
Torko J Southampton kas Hereda vienu IS milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

• paskui aaužemlu J Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Tai pri tiesiai | Ix>ndon» kas Pėtnyčlų nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios
kle-ios laivakortės | abu ra-

CUNARD LINE

MAURETANIA

lu l» New Torko { Kaunu |20S
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, garas naminis val
gis. mandagus tarnavimas. Del
kitų Informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rąžykite
tiesiai pas:

346 No. Michigan Blvd.
Chloaco. ni.

2536-40 VVEST 63rd STREET
U/2 Blocks West of VVestern Ave.

k

\

\

Šeštadienis, Gruod. 7, 1929

DRAUGAS
nuoti kandidatus į Centro
valdybų ir daug svarbių dar
lykų aptarti. Visi nariai šia
me susirinkime privalo daly
vauti. Kurie nedalyvaus turės
mokėti sulig
konstitucijos
paskirtų bausmę.

V. X. MEDONIS

CHICAGOJE
i dalyvautų bendroje Komnni
joj. Tuojau po šv. Mišių bus
šventinimas sodalieijos vėliaMarąuette Park.
Nekaltoj vog jr priėmimas naujų narių.
Prasidėjimo Panelės Šv. mer
Ateinančia me pirmadieny,
gaičių sodaiieija eis prie Šv. gruodžio 9 d., įvyks sodaliciKomunijos “in corpore”, sek jos priešmetinis susirinkimas,
madieny, gruodžio 8 d., 1929 7:30 vai. vakare, Gimimo Pa
ra., 8:30 vai. ryto.
nelės Šv. parapijos auditorijo
Kadangi toje dienoje pri je. Ir vėl prašomos visos na
puola Nekalto Prasidėjimo P. rės susirinkti, nes bus renka
Šv. šventė, ir mūsų sodalicija ma nauja valdyba 1930 meyra po N. Pras. P. Šv. globa (aills
I
svarbu, kad kiekviena narė)
'
Valdyba.

PRANEŠIMAI.

Garsus Europiškas

Brighton Park.

gruodžio, tuoj po pamaldų.
mokyklos kambaryje. Visos
narės kviečiamos atsilankyti, i

Naminis linimentas naudojamas nPS

svarhivJ

turiln

' North Side. — Susivieniji

mo L. R. A. 16 kuopos įvyks
susirinkimas nedėlioj, gruo
džio 8 d., tuojau po pamaldų
ii valandų, šv. Mykolo parapi
jos svetainėj. Kviečiami visi
nariai ir narės dalvvauti su-

BRIDGEPORTAS

Alto-

—

r*vnn i rniAr'alls l,uo^n,° draugija laikys
P IĮ Į N ■ f ¥ PPI I f R IS pi it šnn I iiij susirinkimų 8 d.
Jau Jung. Valstijose

Valdyba.

Dainininkas-baritonas, gruodžio
8 d., Šv. Mykolo par. svet. ruošia
moje parapijos vakarienėje daly
vaus programe.

dalykui

per suvirš 50 metų greitam suse
‘ zimiero Karai. Jaikvs priešinetabdymui skausmų nuo Neuričio, svarstyti. Kas turite tikietus
....
J
... .
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, jg } d. gruod. vakarėlio, ma- tini susirinkimų, nedėlioję,

Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,, .
v.
v
gruodžio 8 d., parap. mokyk
Neuralgijos, Skaudamu ir Susti- Išnešite sugrąžinti. Prašome,
los kambaryje, 2 vai. po piefusių Muskulų ir Sųnarių.
naujų narių atsivesti.

- ‘tų. Visi nariai kviečiami at
silankyti, nes turime daug
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba--------------reikalų
svarstyti.
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- Brighton Park. — Moterų svarbių
jamas ir giriamas kaipo skausmu c( .
w
Bus rinkimas naujos valdy
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- Sąjungos 20 kuopos priesmevienas gali lengvai nusipirkti bile tinis susirinkimas jvyks sek- bos ateinantiems metams.
Valdyba.
35cSlrė|0cViSOje Amerik°je tik Už madieny, gruodžio 7 d., 2 vai.
Koresp

Amerikos vyrai ir moterys gali
tikrai pasidžiaugti, nesą bonkų

Paimkite blogiausį iš visų senų P° pūdų, mokyklos kambaryskausmų — Reumatizmų, arba je. Prašome visų narių dalyNeuraiti, Neuralgijų, Mėšlungi,
,.
,
, .
Galvos Štaudėjim,; Dantų Gėli ™.utl> ’ll>s >ra dauS STarbn*
mų, Įsisėdantį j kūnų Peršalimų— reikalų aptarimui. Taip-gi bus
tik pavaktuokite kaip kelių minu- rjnkta n -a valdyba.
tų patrynimas su Pain-Expelleriu
’’
su Inkaro vaisbeženkliu urnai atValdyba.
neš palengvinimų. Sunku tikėti
__________
tam, kuris turėjo kankinančius m
,
r, ■ z.
skausmus.
prašalinimui

apšlubimo

Town of Lake- ~ T)r Ja švir Veronikos mot. ir merg. lai-

skaudėjimo iš pailsintų ir ištam- kys
pytų muskulų ir sustirusių sųna-

priešinet inį

susirinkimu
v
“

rių negalite gauti lygaus linimen- gruodžio (Dec.) 8 d., sv. Ivryto. Jokis darbas nebus jums per- žiaus par. svet., 2 vai. po piesunkus, jokis šokis nčbus jums .
.,

perilgas. Jus jausitės begaliniai K1- ^*>8 ™res malonėkit
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- skaitlingai susirinkti, nes bus
rėdami laisvų nuo skausmų kūnų rinkįmas va]dybos sekantiems
ir lanksčius, liaunus muskulus ir

metams ir daug kitų dalykų
Kartų patyrę kaip urnai ir efek- svarstoma.
tingai Pain-Expelleris su Inkaro
voriuko
vaisbaženkliu veikia — daugiau
* nyD&.

sųnarius.

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks
nedėlioję, gruodžio 8 d., par.
mokyklos kambaryje, tuojau
po sumos. Visi labdarybės na
riai, rėmėjai ir darbuotojai

Labai skanus lašiniai, dešros
ir palingvicai iš Lietuvos

. Geriausios rūšies Birutės
saldainiai
ir didelis pasirinki
kviečiami laiku atvykti, nes
.
...
yra daug svarbių reikalų svar mas Gintaro karolių, špilkų,
stymui. Bus rinkimas naujos į brasletų, auskarų ir kitokių
valdybos ateinantiems me- ; dalykėlių.
Taipgi užlaikau saldaus
tams.
medaus, labai gardžiu grybų
Valdyba.
ir strimelių — žuvelių.
Krautuvė atdara iki 9 vai.
Marąuette Park. — A. L.
vakaro.
R. K. S. 163 kuopos svarbus
Nedėlioms iki 4 po pietų.
priešmetinis susirinkimas į
Visus kviečiu atsilankyti
vyks sekmadieny, gruodžio 8
V. M. STULPINAS
d., Gimimo P. Šv. parap. sve
tainėj, 1:30 vai. po pietų. Tu 3255 So. Halsted Street
Chicago, III.
rėsime rinkti ateinantiems
Tel. Victory 6122
metams kuopos valdybų, nomi

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.

9 tūbos 4 Scrcen Grid

Gražus Kabinetas

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — 13TKAI

------ Jūsų Bankas ------

DEPOSITORS STATE BANK
4701 So. Ashland Avė.

,

Laivais

visokį elektros darbą.

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

i
Pamatyk pas

JOS. F. BUDRIK, ING.
3417-21 So. Halsted Street

RUSIŠKOS

J

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

TURKIŠKOS,

Tel. Canal 2591

2215 West 22nd St.

Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.

Treatmentai visokių ligų. reu
matizmo. nervų atitaisymo. Šalčio
ir taip
toliaus.
su elektriniais
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės,
sulferlnės vanos
duoda didžiausių, kraujo clrkulia;IJų. kuomi galima išsigelbėti nuo
visokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras TTtarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Kambariai dėl pergulėjlmo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.
Kampas Paulina Street

Kuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties.
Nedėliomis iki 2-.ros va’., po pietų.
Phone Boulevard 4552

PRANEŠIMAS VISIEMS
Vienintelė lietuvių aptieka
gus metus buvusi p-no Urmano
rėjo į mano rankas.
Esu pilnas aptiekorius ir
tiečiams mdloniai ir sąžiningai

i

West Sidėj, per il
nuosavybė, dabar pe
pasirengęs savo tau
tarnauti.

J. s. ŽILINSKIS, R. PH.
2300 South Leavitt Street
Telefonas Roosevelt 1771—2

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase............................ $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai ................................ 181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck ...................
129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir
atgal, tik ........................ 216.00
Cabin ........................................ 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.
BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

MAS

Tel. Republic 8899

CHICAGO, ILL.

$107.00 j Lietuvų
$113.50 iš IJetuvos
$181.00 ’Kound Trip’ (ten ir atgnl) laivakortė

KLAIPĖDĄ

Elektros fikčieriai Atliekame

ELEKTRIKINIS GYDY

1

124 N. LA SALLE St.,

Mes Parduodame Laivakortes j ir iš Lietuvos.

KELIM I LIETUVA PER

Drunsiwck

SULFURINĖS VANOS IR

INSURANCE SKYRIUS

KAUFMAN STATE BANK

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ

CHICAGO, ILL.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP

s. p. KAZWELL <& CO.

Paskolos teikiamos ant Real Estate

Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos
yra žemiausios.

*

Namus (nuo ugnies ir vietros)
Brangenybės (Auksinius ir Diamontus)
Automobilius ir Trekus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Fur C’oats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rųšių apdraudos (insurance)
Musū insurance (apdraudos) skyrius visuomet steng
sis suteikti teisingų ir greitų, patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.
Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insu
rance, Aetna Life and CasualtyCo. ir kitų kompanijų,
kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame nariais
Board of l’ndervriters ir taipgi po I’ond (Kaucijos).

$65.00

ŠVENTES JAU ARTINASI

RADIOS GRAŽIAUSIS
TONAS

Mes Insulinam (Apdraudžiam)

MES MOKAME CASB
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

■

PRANEŠIMAS.

niekuomet nebandysite save svai'
--------------ginti SU kenksmingais ir vidurius
Brighton Park. — Draugija
apsarginančias vaistais, kad tuo
Gvardijos Pirma Div. Šy. Kabudu sumažinti skausmų.

2839 W. 63rd St.

sirinkinie, nes yra daug svar Kada moteris gražiausia?
bių dalykų svarstymui. Bus
Panelė Elena Rubenšteinairenkama
kuopos valdyba
tė, kuri Nnujorke turi didžiau
1930 metams ir nominacija
šia grožio salionų, kad moteris
centro valdybos.
esanti gražiausia rugsėjo mė
A. Bacevičius,
nesį. Žiemos mėnesiais, nuo
Kuopos pirmininkas. gruodžio iki vasario, veido
bruožus sugadinus šaltis. Pa
Bridgeport. — Labdarybės vasario mėnesiais, nuo kovo
5 kuopos susirinkimas įvyks iki balandžio, grožį gadinu ogruodžio 8 d. 2 vul. po pietų dos skylutėse užtukę nešvaru
šv. Jurgio par. salėj. Ypatin
mai. Vasaros mėnesiais akys
gai prašomi ateiti Labdary
atrodančios mieguistos. 0 ru
bės nariai. Yra labai svarbių
reikalų apitarti. Be to bus nau denį, kūnas per vasarų. įgali
nąs gyvumo ir miklumo, —
jos valdybos rinkimas.
Valdyba.
moteris esanti gražiausia.

Sekanti laivai išplauks iš Nevv Yorko,
“Estonia“ Dec. 21
“Lituania” Jan. 30

'

“Estonia” Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbom Str.

Chicago, Ilk

I

Šeštadienis, Crūod

7,

O 8 X O O K B

1929

tojas ir judomųjų paveikslų — Brightono mieste yra Re“ Tel- Mtdway 6811
rodytojas, jau Chieagoj. Sako specialiai Vaikams įtaisyta
parsivežęs gražių ir indomių bažnyčia, kurios vargoninin GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paveikslų. Be to parsivežė gin kas yra 11 metų vaikutis.
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
tarinių daiktų ir lietuviškų
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal*
PRANEŠIMAS
(Koncertus Iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais atvirukų su Lietuvos vaizde
lr Ketvergais vakare
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
liais.

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE
CO. KONCERTŲ PER RADIO

Gerbiamieji:
.mus: kaskart jos esti gražiau
“Ar jau prasidėjo “Drau- sudainuojamos, kas kart lago” koncertas?“ “Da ne; bet biau mes jas pamylint
už penkių minutų prasidės“.
Šį kartų koncertas mums
Taip mes, kiekvienų trečiadie- geriausia patiko. “Dainos“
nį, nekantriai laukiame prą- choras ištikrųjų gražiai išpilsidedant “Draugo“ koncerto, dė savo dalį, neskiriant ir tų,
Dar nei vieno trečiadienio ne- kurie dainavo solo, duetų,
apleidom neišgirdę lietuvių
lvad da daug daugiau išliaudės dainelių.
girstumėm tokių dainų, ir toUžsistatę radio ant KYAV kių dainavimų!
Prpsevičiai.
stoties laukiame prasidedant
dainų, kurios žavėte žavi
ėf
Dėkojame už taip grafžų lie
tuviškų programų kurį mes
. . ...
,
v t
• .
,
ADVOKATAI
(girdėjome trečiadienio vakare
I iŠ stoties KYW.
Nuoširdžiai dėkojame “Draugui“ ir tiems, kurie dalyADVOKATAS
vauja programus.

DR. R. C. CUPLER

P-na ? I.ukšis dar tikrai šiuo
tarpu nežino kur pradės pa
veikslus rodyti -r- pačioj Chi
eagoj ar apylinkėse.

A. A. OLIS

11 So. La SaUe St.. Room 1701
ti
-r .. •
Tel. Randolfk 0331-0332 Vai. 9-8 I
Vakarais
paprastas
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vietory 0562
Ipatį vakarų,
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios
programas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlonas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telepboae Randolph <717

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090

8 iki I ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS

.

TRINERIO 1930 7
DAILUS SIENINIS
KALENDORIUS

OR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

į

|

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklln 4177

Telephone Central

6926

F. W, GHERNAUGKAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:89 Iki t vai. rak.
ooal Office; 1900 So. Union Ava.
TeL Roosevelt 8718
Vei nuo ė tiri 9 vai. vak.

iAU

MARAI:

Tai. Hemioca «161

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. BERTASH

Vai.: 9—13 ryta. 1—ė p. p. 6—9
v, v. NedėlloJ susitarus.

g
g

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po
pietų lr 6 lki 8 vai. vakare
Res 8201 8 WALLACE 8TREET

"
■

Tel. Vietory 6279

“
■
—

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ

■
■

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, motery lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valku ir visu chronišku ligų

ARCHER AVĖ.

Ofisas ir Laboratorija

SPECIALISTAS

DR. S. A. DOVVIAT
Gydytojas

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

ir

3265 Si Halsted Street

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

DR. A. J. DIKSELIS

2-ras Ofisas 4191 Archer avė.

Ofisas:

OPTEMITRISTAI

Tel.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

Dlf tMOTIS

2045 VVEST 35th ST.

Dovanos Kalėdoms

./•■v
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jusų gimi
nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūsų įstaigų.
ą
Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.

CHICAGOJ

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas apie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų
ir iš Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku

9 iš ryto iki 6 vai. vakare

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9459

DR. VAITUSH, 0. D.

Tel. Canal 6222

(Kampas Leavitt St.)

LIETUVIS AKIŲ

Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare

SPECIALISTAS

Palengvins akly įtempimą
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,'Tel. Brunswick 0624
.vaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
1579
Milvvaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
1-5,
6-8:30
atsitikimuose,
egzaminavimas daro Valandos; 9-12,
Sekmadieniais
lr
trečiadieniais
mas su elektra, parodančia mažiau
pagal sustarimą
sias klaidas.

DR. A. J. GUSSEN

Tel. Boulevard 7589

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Hemlock 7691

DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne

Sutaisė ip Veda JUOZAS SAURIS

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

---------- IŠPILDYS---------

Vyrų Choras

SEKMADIENYJE, GRUODŽIO - DECEMBER 8 D., 1929 M.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted Street
ĮŽANGA $1.00.
Kviečia “VAIDYLOS” CHORAS

-"HJ.............. I

Vai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare
Phone

Linksma, juokinga ir nauja operetė. Pilna naujų dainų, juokingų ir klasiškų. Nepraleiskite, pirmutinė ir pasku
tinė proga išgirsti ir pamatyti LIETllVIty KAREIVIUS scenoje.

,

P ,

r~

OR. CHARLES SEGAL

LIETUVE DENTISTfc
X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
Trečladlena pagal sutarhna

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
aklnly

1801 Sonth Ashland Avenne

savo

olisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avė.
8PECJJAL1STAS
Džiovų, Motery ir Vyry Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
piety: 7—8:80 vakare
Nedėliomis 10 lkl 12
TELEFONAS M1DVVAY 2880

Tel.

Boulevard

1401

dr. y, a, ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas

lr

Akušeris

3343 SO. HALSTED STliEET
Valandos: Nuo 2 — 4
7—9 vakare

P.

P-

Tel. Lafayette 5829

25 METy PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė
Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų
6 iki 8:30 -akare

DENTISTAS

2201 VVEST 22nd STREET

Boulevard 7589
Rez.

Telefonas Yards 4669

LIETUVIŲ KAREIVIAI OPERETE

3Ę

OR. P. Z. ZALATORIS

Perkelt

DR. G. I. BLOŽIS

✓

Chicago, Illinois

DR. G. Z. VEZELIS
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio - Aptlekos

4712 S. ASHLAND AVĖ.

■338:

B

sutarti

Rez. Prospect 6661

1821 SOUTH

Pritaikyme aklnly dėl visokių akly

PRADŽIA 8:00 VALANDĄ VAKARE.

Tel. Canal 0267

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS

Valandos nuo 10 ryto lki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

Nuo

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

REGISTRUOTAS NOTORAS

P-nas Lukais, plačiai žino
mas lietuviškų filmų gamin-

“Vaidylos”

pagal

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6221
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Lafalette 4184
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Tel.

5793

Lafayette

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12

■ H H

CHICAGO

Chirurgas

DENTISTAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

VALANDOS:
1—3
po
piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

OFISAI:
t<46 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

8464

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

OR. A. A. ROTH

1900 S. HALSTED STREET

Republic

6764

Gydytojas ir Chirurgas

Gerb.:
Praeitų trečiadienį buvo la
bai gražus programas. Suža
vėjo mūsų širdis Vyčių Dai
nos choras, vedamas gerb. A.
Pociaus. Malonu buvo klau
sytis. Ak, kad taip būt gali
ma da atkartoti tų programų.
Dėkojam “Draugui“ iš Peo
ples Furniture Co. už suren! girnų tokių koncertų per ra
dio.
Bessie Petraitienė.
S'

OFISAS

Canal

DR. A. RAČKUS

Ofiso Tel. Vietory 6898
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Examlnuoju akis ir prirenku akinius

O. Kazlauskienė.

ADVOKATAS

SSM South Halsted
CHICAGO- HAb

.■■■■■■■■■

JOSEPH J. GRISH

127 N. Dearborn Street

OR. A. L. YUŠKA

Ofiso lr Ras. Tai, JBoulevard 6918

■

Tel.

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St.
Tel. Canal 3330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
888»
Nedelioj pagal susitarimą

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3436 Weat <9 Btreet

duslia Kulis

Komitetas.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va Esu labai dėkinga už tokį
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- gražų programų per radio iš
KYW stoties, kuris susideda
mis nuo 9 iki 6.
iš. mūsų tautos dainų ir muzi
kos. Dar aš norėčiau išgirsti
Vyčių Apskr. “Dainos“ cho
rų, nes labiausia man patiko,
(Juozas J. Grisias)
ir Sv. Cecilijos ciiorų. P. Bu
ADVOKATAS
levičiui priklauso kreditas už
*631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
aiškų pranešinėjimų.
Telef. Beulevard 2808

Miesto Ofise Pagal Sutarti:

1

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimu.

prieš pietus pagal sutarti| Namuose 3-4 po piet, ofise 6-8 v. v. Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago
arti Slst Street

laujantiema Gauk Bau tą sieninį kalendorių nuo savo apiiekorlaus arba
atsiųsk 10c pašto Išlaidoms Jos. Trinėr Co.. 1333 So. Ashland Avė. Chi-

perb. “Draugo“ Red.
Arti Leavitt Street
telefono Canal* 2552**“ •Jt4ir? P«opdeH» Fhrniture Co.:

Kampan Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 ir 6277

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

Ofiso

tokio išaugštinimo, nes jis teikia palengvinlmą visiems viduriais nega-

2221 West 22nd Street

52 East 107th Street

2822

l
jusų Ialgvai kilnojasi žlurlnt , tokJ Tel. Wentworth 3000
4193
vaizdą. Tai tikras namų papuošalas.
Rez. Tel. Stewart 8191Į
I Valandos;
Trlnerl° Kartusls Vynas u*^lno

li

RE8IDENCIJA:
<616 So. RockweU Btreet
Telef. Republic 9788

Armitage

DR. W. F. KALISZ

■ Roumatizmašsausgė'lė’:

LIETUVIS ADVOKATAS

ADVOKATAS.

Phone

Chlcago. III.

DR. J. J. KŪWARSKIS

'
nuo ,
?w
IkMdlea. Nedėliomis nuo 1 lkl S vai
|J Po piety.

3133 S. HALSTED 8TREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6604 S. ARTESIAN AVĖ.

4608 S. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kolte 308
1870 MUwaukee Avė.
Tel. Brunewtek 9634

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 lkl 3
dieną, lr 6:30 lkl 9:80 vakare

DR. T. DUNDULIS

|

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA
Netoli 46th Street

I

Ofiso Tel. Vlctory 36 87

Telefonas Boulevard 1939

rtea tel. Van Buren 5868

1146 MILWAUKEE AVENUE
Valandos: 12 lkl 2 ir 6 lki 8 P. M.
Gamtos grožė stebėtinai išreikšta
Seredos vakare uždaryta
gabumais didelio artisto Alfonso MuNedėlloJ pagal sutarti.
chos ant 1930' m. sieninio Trinerio
Kartaus Vyno kalendoriaus. Krūtinė

susirinkimas tų
kada lietuviškas cag0, I1L
buvo girdėt per
radio. Kaikurie nariai neturi
ir girdėdami
radio namuose
Neelkankyklte savos skauslietuviškas dainas labai džiau
* mala, Reumatizmu, Sauagėle
gėsi tokiomis dainelėmis.
■ Kauly Gėlimų, arba Mėšlungiu
m — raumenų sukimu; nas akauVisi mes nuoširdžiai stengsi
dėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
mės platinti “Draugų“ kiek ■
■
CAPSICO COMPOUND mo
galėdami ir Įsigyti radio, kas
stls lengvai prašalina vlrfimlnėtas Ilgas: mums šiandie dauda neturime, idant galėtumėm ■ gybė žmonių siunčia padėkavonea pasveikę Kaina Bšo per
išgirsti kiekvienų programų, į ■ paštą
įso arba dvi ufi 81.88.
Visos Tautos Lietuvių Pa-1
Dukart tvirtesnė 76c.
saulinės Parodos Asociacijos
KATC«”,liig2iiJS2tta^S.'
Chicagoje.
fc “• •• •#at*

J. P. WAITCHDS

DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičlu — 'triuj Beleklo-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 i“! 8 vakare. Tei. Boulevard 7820
ReZ' “ti x/. any,
f™8pect 1930. Nedėtomis flk pagal sutartį.

R

A

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg.. kamp. 18 Bt. 1 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
Vakandos nuo 9:89 ryto lkl 8:88 va
DENTISTAS
karo. Seredomis nuo 8:88 Iki 18 v.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakaro
rytrt. Nedėliomis nėra skirty
NedėlloJ: nuo 9 Iki 12 dieną,
valandų. Room S.
4301 ARCHER AVENFE
rkoao Caaal 8*88

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 2*
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo
gas vyrų,
jausius
elektros

staigias
lr chroniškas Il
moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokiu*
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan

Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 13 piety lt
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Phore
2238, arba Randolph <800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND A VĖL
Tel. Yards 9994
Rezidencijos Tel. Plaza 8296

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo t Iki 3 po piety.

DRAUGAS

8

šeštadienis, Gruod. 7, 1929

buliui—

GRABORIAI:

CHICAGOJE

S. D. LACHAWICZ “draugo” KALENDORIAI
Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel.

Roosevelt
Arba 2516

Ziiii ZiulK

1930 m. yra nepaprastai
X Prof. J. Seltmnn iš Camgražūs. Siųskite į Lietuvą jj
bridge Universiteto, Anglijoj,
dovanų, giminėms. Vieno ka
.garsus arkaialogas atvyko Alendoriaus kaina 25c.
'merikon mokslo tikslais. Jis
O kas užsako giminėms darė tyrinėjimus ir ekskava“Draugą” kalendorių jiems cijas Graikijoje. Lapkričio
siunčiame dovanai.
5 d., prof. Seltman atlankė

2515

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

I>r. Bačkų, pastudijuoti jo
privatį muziejų ir pasiteirau
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ti apie Litliuaniką. Ypatingai
VEDĖJAS
jis domėjosi Gotų-Lietuvių
1650 West 46th Street
giminingumo klausimu. Be to,
prof. J. Seltman dovanojo Dr.
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Ttl. Blvd. 6203
Al. M. Račkui retą monetą,
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatlB- jo paties iškastą
Graikijoj,
PAGRABŲ VEDĖJAI
kat, mandagiai, _ gerai
ir pigiau
Didysis Ofisas:
negu kitur. Koplyčia del Šermenų į Moneta vra keturi drachmai,
4605-07 So. Hermitage Ave. dykai.
Maronetos gadynės, 400 prieš
Tel. Yards 1741 ir 1742
Kristų. Tai didelė retenybė.
SKYRIUS
X Gerai žinomas buvęs Chi
4447 So. Fairfield Avenue
eagos lietuvių katalikų tarpe
SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
CNDERTAKING CO.
veikėjas M. Jetužis, atsiuntęs
Tel. Cicero 2794
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai
J. Blankui laikraščių iš LieSKYRIUS

I. J. ZOLP

J. F. EUDEIKIS KOMP.

—“S
X Rytoj vaidylų choro kon
parapijoj. Jis Lietuvon išvyko certas Auditorijoj.
pereitą vasarą.

F10 West 18th Street
Canal

J. F. RADZIUS

SKYRIUS:

So.
Tel.

Gražiausias Teatras Chicagoj

t&Sl 8. MARSHF1EI.D AVENUB
Tel. Boulevard 927 7

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ
Gruodžio 6 ir 7
‘DARKENED ROOMS“
NEDĖLIOJĘ GRUODŽIO 8
“A SONG OF KENTUOKY“

PADĖKONĖ

3238

Halsted
VIctory

3518 So. Halsted Str.

IJETUVIS GRABORIUS
Ofisas:

West 18 8t.
Canal
«174

• 48
Tel.

Ramova

E 7 E R S KI

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18dirbystės.
OFJSAS

3161

Street
4088

Dalyvauja Lois Moran

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

A.

GRABORIUS

|

A

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARGELĖ

Musų patarnavimas
rlauomet sąžiningas ir
nebrangus, nes
ine išlaidų užlaikymui
įkyrių.

MILDA

neturt

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam
manda
gų, draugiška
patarnavimą.

Patarnavimas
visose
Chica
gos dalyse lr

prlemiesčuose

T.Iirė gruodžio 1 dieną, ir
tapo palaidota _ šv. Kazimiero
kapinėse gruodžio 5 dieną.
Mes visi Majauskai, IBizaus
ku i, Kanapkiai ir Simanavičiai
tariame širdingą ačių gerb.
kun. Albavičiui, kun. Gasiunui
ir kun. Urbai už atlaikymą šv.
Mišių ir už labai gražų pamok
slą. kur) pasakė
kun. Urba.
Dėkojame visiems kurie atlan
kė, kada buvo pašarvota na
muose, kurie lydėjo j kapines,
visieju mišių ir gėlių aukoto
jams. Taip pat dėkojame graboriui Skudui už mandagų pa
tarnavimą musų nuliūdimo va
landoj.
Nuliūdę liekame:
Dukterys, Sumiš, Marti. Brolis,
Sesuo, Anūkai ir visi
Giminės.

MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.
SUBATOJ, GRUODŽIO 7
‘ BARNUM WAS RIGHT”

Dalyvauja Glenn Tryon ir
Merna Kennedy.
NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 8
“NIGHT PARADE”

X Ryt vakare Dievo Ap
veizdos parapijos salėje “Dai
Gruodžio 9 d., 7 vai. vakare,
nos” choras, kurio dainomis'
taip patenkinti visi, kurie tik j “Draugo” name, įvyks Vaka
rinių Valstybių konferencijos
klauso per radio “Draugo”)
rengimo komisijos susirinki
ir Peoples Furniture Co. pro- j
mas. Komisiją sudaro šie: A.
gramų, duoda liaudies dainų
Bacevičius, P. Atkočiūnas, A.
koncertą. Be choro dalyvaus!
Žvirblis, kun, L. Draugelis, L.
mūsų solistai; bus duetų ir į
Simutis, Matekaitis ir V. Lu
vyrų kvartetas. Be to, bus at
košienė.
vaidinta juokinga komedija:
P. Atkočiūnas, rast.
“Vienas iš' mus tur apsives
ti”.

IŠPARDAVIMAS
Žieminių dreslų, kautų, fur coats
(kailinių). Nelaukit pokulėdinio lai
ko. Pirkit dabar.

4424

So.

Rockvrell

Virginia

(Phila,
Pa.). Apie “Būtos” choro va
karą įdėjome anksčiau pri
siųstą kito mus koresponden
to. Prašome mūsų ir toliau
neužmiršti.
Menkai

Telefonas Y&rda 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJAS
Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 753C

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAM COTOJ Ag

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Modemiš
ka kop'yčla veltui.

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

EI.EKTRIKOS SETAS dei papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
............................................. ................................. setas

DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

Setas šešių peilių ir videlčių ‘‘Stainless Steel”, kuriij nereikia
šveisti.
į
Juodom Kriaunom setas ...................... .................................................... $2.98
Baltom Kriaunom setas

...................... ....................................................

(Po tėvais Vaičiuliutė)

min; gruod. 4, 1929 m., 3
vai. po pietų, 40 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Red.,
Kalvarijos Apskr., Ūdrijos
Par., Ūdrijos Kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudi
me dvi seseris: Marijoną
Domhrauskienę ir Viktori
ją Danrich ir švogerius,
Domhrauską ir Danrich.

$3.48

JOHN DERING

Tel. Lafayette 4689

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

J. S. RAMANCIONIS

6. BURBA

KUPONAS

GERAS IKI NAUJŲ METI;

Visi, kurie fotografuosiu pas
mane iki Naujų Metų. gaus 20
nuošimčių pigiau.

M. ZIZAS

į -

....---------------------------------- ——T

PARSIDUODA išsimaino
arba išsirenduoja didelis biz
nio namas su pagyvenimo
kambariais. Gali būti restuorantas, icekryminė ar kitokia
biznis. Vieta gera, lietuviais
apgyventa. Atsišaukite
1337 S. 52 Ave.

Cicero Ilk

kelnių vyrams ir valkams. Atsilan- Statau {vairiausius namus prieinama
kyklt ir jsitikrinkit musų prekių ge
kaina.
rume. Atdara kasdien lr vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie 7217 S. CALIFORNIA AVE.
tų.
Telefonas Hemlock 5326
Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONA VIČIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Ave.

Tel. VIctory 3486

PRANEŠIMAS.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082 ■

ŠEIMYNA
mirė gruodžio 3, 1929 m.
8:45 vai. ryto, 38 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red.,
Šakių Apskričio, Naumies
čio Parap., Sodžių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 20 me
tų.
Paliko dideliame nuliūdi
me du švogerių ir švogerkas: Juozapą Dumbrauską
ir Marijoną Dumbrauskieuę,
Juozapą Danrich ir švogerką Viktoriją Danrich ir ki
tus gimines.

parėdymo eg

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų del
laitės.

NEPAMIRŠKITE.
(Olšauskas su kanklėmis ir kiTeisingumo niinisterio įsa
kymu įsteigta 3 nauji notariLietuvių valanda sekmadie
jatai: Jonavoj, Širvintuose ir
Kupišky.
“M. L.” ny po pietų nuo 1 iki 2 vai.
Del geriausios rųšies
iš radio stoties WCFL (1280
*lr patarnavimo. Saukit
• GREEN VALLEY
PAMATYK1T šiuos pirm kilocycles). Nepaprastas proPRODUCTS
Olaells Šviežių ktauSlgrainas. Dalyvaus komp. Va
alų, sviesto lr sūrių.
G.BURBA
negu pirksite kur kitur. 3 nagaitis su margučiu, artistas
Wm. J. Kareiva
Šmotų vėliausio styliaus sek
Savininkas
Mes per daug metų patyrėme, kad
lyčios
setas,
turtingai
išrodan

visi krautuvninkai po Kalėdų gau
4644 So. Paulina St
na augštesnes kainas, negu prieš tis, apsiūti guzikai, pleituoti
Tol. Boulevard 1189
Kalėdas.
frontai, tikras antiąue rayon,
Daroma taip; kainos 829.50 per vertas
$350, parduosiu už
JVAIRŪS kontraktoriai
rašoma i 858.0, tas perbraukiama ir
$115; 1930 modelio naujas Savininkas R. Andreliunas
vėl parašoma 829.50 ar daugiau.
Užlaikau visokių
tuksinių lr sidaTodėl nelaukite ■ pagal senovišką screen grid elektrikinis radio,
orinių daiktų, vė
paprotį, bet pirkit© dabar.
Mums 'vertas $250, parduosiu už $75;
liausios mados ra
reikalinga vieta del pavasarinių dra
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
dio, planų rolių,
9x12 Wilton kauras, vertas
panų.
Todėl pasipaudokit
prog.'.,
rekordų
lr t. t. A Hardtvare Co.. dabar perėmė visą
kol muąų žieminis stakus pilnybėje. $65, parduosiu už $25; riešu
Taisau laikrodžius bizni j savo rankas ir duos visose Slo
ir muzikos instru biznio Sakose pirmee klesos patar
to medžio valgomojo ir mie
navimą.
mentus.
gamojo kambario setai, lem 2650 West 63rd St. Chicago.
HARDWARE PAINTS
Telefonas HEMLOCK 8884
pos, ooxwell kėdė, indai, už
& WALL PAPER
3214 So. SKlsterf Street
•%
laidos, ir t. t., viską kartu, ar
Palnters & Decorators
dalimis. Privatinė rezidencija, BRIDGEPORT KNITTING
J. S. Ramanclonls, savininkas
Cliic^o,' 3lj.
3147 So. Halsted Street
SHOP
8228 Maryland Avenue, lst
TeL Victory 7881
Tel. Boulevard 2477
vilnonius sveterlus — sto
apt., 1 blokas -į rytus nuo rusNeriam
ir plonus, taipgi ir vilnones panCottage Grove Ave., tel. Ste- čiakas. Parduodam pigiai. Neriam
sulig užsakymų naujus sveterlus Ir
wart 1875.
taisome senus. Vilnonios gijos del
i
nėrinių ir vilnonės materijos dol
Namų Statymo Kontraktorius

Tel. Lafayette 0265

VERONIKA
RAČIŪNIENĖ

Taipgi užlatkom įvairiausių
. .
,,
,
’ahovų ^el vaikų ir merKaičių.

TRYS NAUJI NOTARAI

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

MYKOLAS RAČIUNAS

69c.

8 įempikėn. Tiktai

Širdingai kviečiame jus at
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujuą
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas

I

verčlos tiktai

dulkelei

HV

7 2 94

•

Geriausi iš visų “Iro Skeitai" visokių
šaižų del vyrų, merginų ir vaikų J5.98
87.50 ve,rčios už ..........................
.’

4414 So. Rockwell Street

Tr komedija ‘Meet The Queen’

Grabai
pigiai
net už $25.
OFISA8
8238 South
Halsted St.
VIctory 408889

$1

PAŠTO DĖŽUTĖ.

J. BARKAUSKAS
Fotografas
4090 Archer Ave.

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

NESTOR JOHNSONS

PRANEŠIMAS.

BUTKUS

3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

KALĖDINIAI BARGENAI

PRANCIŠKUS RUDAITIS JUOZAPAS RUDAITIS
(Račiūno posūnis)

mirė gruodžio

3, 1929 m.

8:45 vai. ryto, 16 metų am
žiaus. Buvo gimęs Aurora,

(Račiūno posūnis)

mirė gruodžio 3 d., 1929 m.
8:45 vai. 12 metų amžiaus.

Gimęs Aurora, Tll.

III.

Paliko dideliame nuliūdi

Paliko dideliame

nuliū

me dvi tetas, Marijoną Dom dime dvi tetas, Marijoną
brauskienę
ir Viktorija Dambrauskienę ir Viktori
Danrich ir 2 dėdes.

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
750^ West 31 Street

Arti South Halsted Street
Chicago, UI.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockvrell Street
Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING

Nubudę:
Seserys, švogeriai, švogerkos, Tetos ir Giminės
Laidotuvėms ^patarnauja graborius J. F. Eudeikis, Telefonas Yards 1741.

MOBTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI

MORGIČIaF

3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai •
Paskola suteikiama t vieną dieną.
Perkama real estate kontraktua

Internationl Iuvestmeut
Corporation
Kapitalas $500,000.••

8804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 0788-0710

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA

8i

3501 Weit aeth Street

Tel. Victory 1115

.

■■■

4

HEATING

ja Danrich ir 2 dėdės.

Visi kanai pašarvoti Eudeikio koplyčioje 1410 So. 49th Ct. Cicero, III. Laidotuvės įvyks Sukatoje, Gruodžio 7 d.
1929. Tš koplyčios 8 vai. bus atlydėti į Šv. Antano par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionių
sielas. Po pamaldų bus nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangns ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

T

&

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausla
4604 SO PAULINA STREET

J

CO.

